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VII.

Agrotidac (vervolg).

Amphipyrinac (vervolg).

Arenostola Hampson.

470. A. pygmina Hw., 1809 {[uha Hb., 1809-1813). Ver-

breid over een groot deel van het land, vooral op niet te droge

gronden, plaatselijk vrij gewoon. 1 gen., half JuH tot in de

tweede helft van Octr. (20-7 tot 16-10).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Warga, Tietjerk, Leeuwarden.

Gr. : Haren. Dr. : Paterswolde. Ov. : Denekamp, De Lutte,

Albergen, Almelo, Hengelo, Borne, Markelo, Diepenveen,

Colmschate. Gdl. : Putten, Leuvenum, Oldebroek, Apeldoorn,

Twello (gewoon), Velp, Arnhem; Boekhorst, Aalten, Doe-

tinchem. Herwen ; Ooy, Nijmegen, Hatert ; Leeuwen, Tiel.

Utr. : Soest, Zuilen, Botshol. N.H. : Hilversum, Kortenhoef,

Amsterdam, Heilo, Castricum, Wijk aan Zee, Haarlem, Over-

veen, Zandvoort. Z.H. : Wassenaar, Zevenhuizen, Rotterdam,

Rockanje, Numansdorp. N.B. : Breda, Ginneken, Vught,

's-Hertogenbosch, Rosmalen, Hintham, Bokhoven, Schaaik,

Oisterwijk, Deurne. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Maasniel, Roer-

mond, Melick,

Var. 1. f. concolor Tutt, Entomol., vol. 21, p. 222, 1888.

Vvls. witachtig, met of zonder rij zwarte vlekjes op de plaats

van de tweede dwarslijn, met of zonder donkere bestuiving

langs de aderen. Hengelo (Latiers).

2. f. pallida Stephens, 111. Brit. Ent., Haust., vol. 3, p. 78,

1829. Grondkleur der vvls. geelachtig wit, de aderen aan den

achterrand in den regel iets donker bestoven. Seitz, III, pi.

49 f, fig. 9 en g, fig. 1. Een vrij gewone vorm, die wel op de

meeste vindplaatsen aan te treffen is.

3. f. ochracea Tutt, Brit. Noct., I, p. 44, 1891. Vvls. helder

okerachtig geel, zonder donkere bestuiving langs de aderen.

Seitz, I.e., pi. 49 f, fig. 7 en 8. Boekhorst (Z. Mus.).

4. f. punicea Tutt, I.e., p. 45. Vvls. lichtgrijs met rose tint.
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zonder donkere bestuiving langs de aderen. Seitz, I.e., pi. 49 f,

fig. 9. „Friesland", Breda, Oisterwijk (Z. Mus.).

5. f. punicea-suflusa Tutt, I.e. Als punicea, maar de wis.

met donkere bestuiving langs de aderen. Seitz, pi. 49 f, fig. 4

(..pygmina $"). Putten, Leeuwen, Vught, Plasmolen, Venlo

(Z. Mus.) : Doetinchem (Cold.) -, Botshol (Pt).

6. f. pygmina Hw., Lep. Brit., p. 176, 1809. Vvls. licht

roodachtig tot rose, met of zonder donkere bestuiving langs

de aderen 1). Svenska Fjärilar, pi. 28, fig. 10a, 1939. Op
vrijwel alle vindplaatsen, vaak ook in overgangen naar pal-

lida. Vermoedelijk onze hoofdvorm. De series zijn echter nog

te klein, om reeds nu tot een definitieve conclusie te kunnen
komen.

7. f. fulva Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 496, 1809-1813.

Grondkleur der vvls. helder roestrood (helder roodbruin).

Seitz, pi. 49 f, fig. 6, stemt in tint volkomen overeen met

H Ü b n e r 's fig. in het ex. van de Bibliotheek der Ned. Ent.

Ver. Ook fig. 5 (,, pygmina $"!!) is een [u/ya. Svenska

Fjärilar, I.e., fig. 10 b, is al iets donkerder. Zeldzame vorm.

Leuvenum (Z. Mus.) ; Twello, Doetinchem (Cold.) ; Haar-
lem (Wiss.).

8. f. neurica Stephens, I.e., p. 79, 1829. Grondkleur der

vvls. licht roodachtig bruin (,, anterior wings ochraceous or

pale f usco-ru fescent", schrijft de auteur ; de eerstgenoemde

kleurgroep is later afgescheiden als ochtacea). Apeldoorn
(de Vos).

9. f. fusca nov. Grondkleur der vvls. zwartbruin. 2) War-
ga, Hengelo, Nijmegen (Z. Mus.').

T e r a t o 1. ex. In T. v. E., vol. 63, p. XXIV, vermeldt

B e n t i n c k een ex. ,,met een vedervormig aanhangsel aan

een der sprieten."

471. A. extrema Hb. Verbreid in het geheele duingebied

van Schiermonnikoog tot in Zeeland. Merkwaardigerwijze
werd de vlinder het eerst gevangen te Numansdorp (in 1910),

buiten zijn eigenlijke (Nederlandsche) biotoop !

Niet bekend uit Denemarken. In het omringende Duitsche

gebied alleen aangetroffen op Borkum (Struve, Ent.

Rundschau, vol. 53, p. 553, 1936). Bovendien vermeldt

Stollwerck in zijn ,,Lepidopteren-Fauna der Preussi-

schen Rheinlande" (1863, de eenige tot nog toe gepubliceerde

Fauna der Rijnprov.) den vlinder als zeer zeldzaam bij Cre-
feld, maar deze opgave eischt wel zeer dringend bevestiging.

Niet bekend uit België. In Groot-Brittannië alleen aangetrof-

fen in het oosten van Engeland, nl. in Huntingdonshire en

^) Tutt (I.e.) noemt de exx. met donkere bestuiving f. fluxa Tr,

(Schmett. von Eur., V, 2, p. 313, 1825). Dit is echter geen vorm van
pygmina. Ik beschouw daarom alle rose exx. als typisch.

^) Ground colour of the fore wings black-brown.
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Cambridgeshire, in moerassige gebieden („fens"), dus in een

geheel ander biotoop dan (tot nog toe) bij ons. Niet bekend
uit Ierland.

1 gen., eind Mei tot in de tweede helft van Juli (28-5 tot

20-7).

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog. N.H. : Wijk aan Zee,

IJmuiden, Driehuis, Bloemendaal, Haarlem, Overveen, Aer-
denhout. Bentveld, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : Wasse-
naar, Rockanje, Numansdorp (vermoedelijk zwerver). Zl. :

Haamstede.
Var. 1. f. radiata Wagner, Int. Ent. Z. Guben, vol. 16,

p. 39, 1922. Vvls. met opvallend donkere bestuiving tusschen

de aderen. Zeldzaam. Zandvoort (Wiss., Z. Mus.).
2. f. depunctata nov. De rij stippen op de plaats van de

tweede dwarslijn ontbreekt i). Haarlem, Bentveld, Zand-
voort (Wiss.).

472. A. fluxa Hb„ 1808-1809 [héllmanni Ev., 1843). Hier

en daar in het O. aangetroffen, vermoedelijk hoofdzakelijk

in boschachtige streken op zandgronden. Het aantal vind-

plaatsen is echter nog te gering om het biotoop te kunnen
bepalen. Een tweede vlieggebied, en in ons land blijkbaar

het voornaamste, wordt gevormd door de duinstreek.

1 gen., tweede helft van Juni tot tweede helft van Aug.
(23-6 tot 21-8).

V i n d p 1. Ov. : Diepenveen, Colmschate (veelvuldig).

Gdl. : Twello (vrij gewoon), Vorden, Bijvank, Lobith (niet

zeldzaam aan den Rijn). N.H. : Texel, Wijk aan Zee, Velzen,

Driehuis, Bloemendaal, Haarlem, Overveen, Aerdenhout,

Bentveld, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : Wassenaar, Den
Haag, Scheveningen, Rockanje, Dordrecht. Zl. : Burgh, Se-

rooskerke. Domburg.
Var. 1. f. héllmanni Eversmann, Buil. Soc. Imp. des Nat.

de Moscou, vol. 16, nr. 3, p. 548, 1843. Grondkleur der vvls.

licht grijsachtig tot roodachtig geel. Seitz, pi. 49 f, fig. 2

(,, fluxa o "). In de duinstreek de hoofdvorm, in het binnen-

land in elk geval minder overheerschend.

2. f. fluxa Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 413. Grondkleur

der vvls. helder roodbruin tot bruin. Keer, pi. 46, fig. 3, komt
vrij goed met de tint van het ex. in de Bibliotheek der Ned.
Ent. Ver. overeen, is iets donkerder (bruiner). Ook South,

pi. 146, fig. 1 en Seitz, pi. 49 f, fig. 1, behooren tot dezen

vorm. Diepenveen, Vorden (Z. Mus.) ; Twello (eenige exx..

Gold.) ; Wassenaar (Wiss.).

3. f. saturata Stgr., Gat., ed. II, p. 107, 1871. Grondkleur

der vvls. donker roodachtig bruin tot donker bruinachtig.

Twello (Gold.).

^) The row of dots in the place of the outer line fails.
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4. f. pulverosa Warren. Seitz, III, p. 236, pi. 49 f, fig. 3,

1911. Grondkleur der wis. sterk grijs bestoven. Zandvoort

(Z. Mus.).

473. A. phragmitidis Hb. Verbreid over bijna het geheele

land, op allerlei grondsoorten waargenomen ; op de vind-

plaatsen vooral als rups in den regel vrij gewoon. 1 gen., be-

gin Juli tot begin Septr. (3-7 tot 7-9).

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Warga, Tietjerk, Bolsward,

Sneek. Gr. : Delfzijl, Grijpskerk. Dr. : Paterswolde, Schoon-

oord. Ov. : Denekamp, Hengelo, Markelo, Colmschate. Gdl. :

Putten, Apeldoorn, Twello (vrij gewoon), Bennekom ; Vor-
den, Lochern, Aalten, Doetinchem, Lobith ; Hatert. Utr. :

Rhijnauwen, Groenekan, Nichtevegt. N.H. : Kortenhoef, An-
keveen, Bussum, Amsterdam (gewoon). Driebuis, Haarlem,

Heemstede. Z.H. : Noordwijk, Leiden, Zevenhuizen, Rotter-

dam, Terbregge, Feijenoord, Spijkenisse, Numansdorp, Dord-
recht. Zl. : Burgh, Zierikzee, Domburg, Serooskerke, Koude-
kerke, Goes, Groede. N.B. : Oudenbosch, Breda, Tilburg,

Oisterwijk, Eindhoven, Deurne. Lbg. : Mook, Plasmolen, Te-
gelen, Roermond, Voerendaal.

Var. 1. f. pallida Tutt, Entomol, vol. 21, p. 254, 1888.

Vvls. eenkleurig witachtig oker met flauw groenachtige tint.

Hoofdvorm, gemengd met zwakkere of sterkere overgangen
naar den rooden vorm. Seitz, pi. 49 e, fig. 1 en 2.

2. f. olivescens Warren, Seitz, III, p. 235, 1911 (nee pi.

49 e, fig. 2, een gewone pallida !). Vvls. effen olijfgrijs, avis.

donkergrijs. De vvls. zijn dus donkerder dan bij den hoofd-

vorm, die echter niet zelden even donkere avis. heeft. Am-
sterdam ( Lpk. )

.

3. f. phragmitidis Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 230, 1800-

1803. Vvls. geelachtig of groenachtig grijs, met breeden
rooden achterrand. Seitz, pi. 49 d, fig. 6. Zeldzaam. Nichte-

vegt (Lpk.) ; Zevenhuizen (Z. Mus.) ; Plasmolen (2).

4. f. rufescens Tutt, I.e., 1888. Vvls. eenkleurig roodach-
tig. Iets meer dan de typische vorm. Sepp, vol. 7, pi. VII,

fig. 6. Apeldoorn (de Vos) ; Twello (Cold.) ; Lobith (Sch.) ;

Amsterdam (v. d. M., Lpk.) ; Heemstede (Wiss.) ; Leiden
(Onze VI., p. 191) ; Zevenhuizen (Z. Mus.) ; Rotterdam

(7), Breda (10) ; Dordrecht (Jch.). Waarschijnlijk dus vrij-

wel overal onder de soort.

5. Dw^erg. Apeldoorn (de Vos).

474. A, elymi Tr. Uitsluitend in de duinen en op een en-

kele plaats aan het voormalige Zuiderzeestrand, gebonden
aan de groeiplaatsen van helm ; op de vindplaatsen geregeld

voorkomend.
In Denemarken aan de kusten van de eilanden en van

Jutland, op het schiereiland plaatselijk talrijk. In Sleeswijk-
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Holstein verbreid aan de kusten van Noord- en Oostzee ; op

Helgoland ; op de Noord- en Oostfriesche Wadden (Sylt,

Amrum, Borkum) ; bij Hamburg 1 ex. in 1898 op een der

Elbe-eilanden (stellig een zwerver volgens Warn ecke) ;

overigens niet in het omringende Duitsche gebied waarge-

nomen. In België in de duinstreek (St.-Idesbald bij La Panne).

In Groot-Brittannië alleen aan de Oostkust van Engeland
van het graafschap Norfolk tot het graafschap Durham en

vermeld van Montrose aan de Oostkust van Schotland tus-

schen Dundee en Aberdeen. Niet in Ierland. Overal dus een

typisch kustdier.

1 gen., half Juni tot half Aug. (15-6 tot 13-8).

Vin dpi. Gr.: Rottum. N.H. : Huizen (rupsen talrijk in

de halmen van helm aan het strand, Bo.) ; Wijk aan Zee,

Driebuis, Bentveld, Zandvoort. Z.H. : Noordwijk, Katwijk,

Wassenaar, Scheveningen, Den Haag, Rotterdam (L. Mus.,

4-7-1865, e.l.). Zl. : Domburg.
Var. 1. f. elymi Tr., Schmett. von Eur., V, 2, p. 294,

1825. Vvls. licht geelachtig, de aderen iets donkerder. Seitz,

pi. 49 d, fig. 1 en 2. Hoofdvorm.
2. f. saturatior Stgr., Ent. Z. Stettin, vol. 50, p. 47, 1889.

Vvls. donkerder, bruinachtig. Keer, pi. 46, fig. 1 ; South, pi.

146, fig. 5, 6. Staudinger citeert in Gat., III, p, 189,

1901 : Oberthür, Et. d' Ent., vol. 5, pi. 9, fig. 2 ( = f .

askoldensis Turner). Bij ons komen exx. voor, die even bruin

of nog donkerder zijn dan deze fig. Wijk aan Zee, Scheve-

ningen (Z. Mus.) ; Noordwijk (Gold.).

3. f. depunctata Nordstrom, Svenska Fjärilar, p. 192, 1940.

De rij zwarte stippen op de plaats van de tweede dwarslijn

ontbreekt. Overal onder de soort, ook bij den donkeren vorm.

4. f. renifeta Nordstrom, I.e. Niervlek tamelijk duidelijk.

Scheveningen (Z. Mus.).

475. A. brevilinea Fenn» Met Heodes dispar Hw. onge-

twijfeld de belangrijkste zoögeographische ontdekking van de

twintigste eeuw op het gebied der Nederlandsche Macro-
lepidoptera ! Tot nog toe was de vlinder alleen bekend uit

Engeland, waar hij uitsluitend voorkomt in de moerassen

(,,fens") van Norfolk. Hij werd daar ontdekt door F e n n,

die 4 Aug. 1864 in de schemering het eerste ex. te Ranworth
ving, terwijl het tusschen Typha latifolia L. rondvloog. Later

is brevilinea op meer plaatsen in Norfolk aangetroffen, soms
talrijk op licht.

In ons land is de soort tot nog toe slechts eens in enkele

exx. gevangen. Vermoedelijk hebben we hier met een echte

inheemsche soort te doen, die alleen niet opgemerkt wordt,

omdat vrijwel nooit in onze moerassige gebieden systematisch

met licht gewerkt wordt. De dieren werden in een oude
eendenkooi op Texel aangetroffen, dus in een omgeving, die
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uitstekend past bij het Engelsche biotoop. Overigens van geen

enkele vindplaats op het Continent bekend.

1 gen., vliegtijd in Engeland JuH en Aug. (Barrett en

South) ; onze exx. zijn in Aug. gevangen.

Vin dpi. N.H. : Texel, 3 exx., 5-8-1916 (Van Leyden

leg., coll. m.).

Var. De 3 exx. zijn alle typisch, dus met de donkere

wortelstreep.

Rhizedra Warren*

476. R. lutosa Hb. Verbreid over het grootste deel van

ons land, op allerlei grondsoorten waargenomen. 1 gen.,

tweede helft van Aug. tot begin Nov. (23-8 tot 7-11).

V i n d p 1. Fr. : Warga, Wartena. Gr. : Delfzijl, Breede.

Ov. : Hengelo, Almelo, Markelo, Diepenveen, Colmschate,

Deventer. Gdl. : Nijkerk, Harderwijk, Putten, Twello (vrij

gewoon), Wageningen; Warnsveld, Aalten, Doetinchem,

Lobith, Herwen ; Ooy, Tiel. Utr. : Soest, Zeist, Utrecht,

Maarsen, Botshol. N.H. : Hilversum, Kortenhoef, Amster-

dam (gewoon), Terschelling, Wieringermeerpolder, Bakkum,

Driehuis, Spaarndam, Haarlem, Overveen, Aerdenhout. Z.H. :

Hillegom, Leiden, Rijnsburg, Den Haag, Zevenhuizen, Rot-

terdam, Dordrecht. Zl. : Goes. N.B. : Bergen op Zoom, Gin-

neken, Breda. Tilburg, Cuyck. Lbg. : Tegelen, Steyl, Maas-
niel. Roermond, Scharn, Meerssen, Maastricht, Brunsum.

Var. Van oudsher heeft Rhiz. lutosa de belangstelling der

Nederlandsche Lepidopterologen opgewekt. Geen wonder,

want zelfs met de vrij primitieve lichtvangmethode der vorige

eeuw kon de groote sterk variëerende vlinder plaatselijk in

flink aantal buitgemaakt worden. Niet minder dan drie van

gekleurde platen voorziene publicaties zijn dan ook aan dezen

mooien rietuil gewijd: Grube in T. v. E., vol. 18, p.

118—120, pi. 7, fig. a

—

e, 1875, Van Leeuwen in Sepp,

serie 2, vol. 1, p. 1—5, pi. 1 en 2, fig. 1—13, 1877 en V a n

Pelt Lechner in T. V. E., vol. 41, p. 93—103, pi. 2,

fig. 1—3, 1898.

1. f. lutosa Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 232, 1800—1803.
Vvls. eenkleurig hcht okerachtig (soms met zwak roodachtige

tint als in H ü b n e r 's fig.), zonder donkere streepjes of

donkere bestuiving. Zeldzaam. Putten, Zevenhuizen (Z.

Mus.) ; Wageningen (L. Wag.) ; Amsterdam (v. d. M.,

Lpk.).

2. f. pilicornis Hw., Trans. Ent. Soc, 1812, p. 336 (
=

bathyerga Boie, Isis, 1835, p. 323). Als 1, maar met een vol-

ledige rij zwarte vlekjes voor den achterrand van de voor- en
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dikwijls ook van de avis. i) T. v. E., vol. 18, pi. 7, fig. a

(te grijs) ; Sepp, I.e., pi. I, fig. 9, pi. II, fig. 10, 11 ; Seitz,

pi. 49 b, fig. 3 en 4. Stellig wel onze gewoonste vorm.

3. f. crassicornis Hw., Lep. Brit., p. 173, 1809 {bathyerga

Freyer, Neuere Beiträge, II, p. 122, pi. 170, fig. 1, 1835).

Als 2, maar met donkere bestuiving langs voorrand, midden-
ader en binnenrand der wis., zoodat 3 breede donkere vegen
ontstaan. Seitz, I.e., fig. 5 en 6. Twello, Doetinchem (Cold.) ;

Aalten (Cet.) ; Amsterdam (v. d. M.).
4. f. rufescens Tutt, Br. Noct., I, p. 56, 1891. Vvls. een-

kleurig roodachtig oker, zonder teekening. Vrij zeldzaam.

Lobith (Sch.) ; Amsterdam, Zevenhuizen (Z. Mus.) ; Drie-

huis (Cet.).

5. f. cannae Stephens, 111. Brit. Ent., Haust., Ill, p. 72,

1829. Als 4, maar met volledige rij zwarte vlekjes op de
vvls. (en soms ook op de avis.). T. v. E., vol. 18, I.e., fig. c

en d, vol. 41, I.e., fig. 1 ; Sepp, I.e., pi. II, fig. 12 ; Seitz, pi.

49 e, fig. 1 (en Keer, pi. 46, fig. 5, maar veel te bruin).

Gewoon.
6. f. rufescens-sulfusa Tutt, I.e. Als 5, maar vvls. met de

3 donkere vegen langs voorrand, middenader en binnenrand.

Seitz, pi. 49 c, fig. 2. Amsterdam (Z. Mus., v. d. M) ; Twel-
lo (Cold.) ; Zevenhuizen (Z. Mus.).

7. f. strigata Rebel, Berge, 9e. ed., p. 226, 1910. De vlekjes

voor den achterrand van v.- en avis. met elkaar verbonden,

zoodat op beide vleugels een van voor- tot binnenrand loo-

pende zigzaglijn ontstaat. T. v. E., vol. 41, pi. 2, fig. 2

(type) 2), op. cit., vol. 18, pi. 7, fig. b alleen op vvl. Maarsen
(Lpk.) ; Amsterdam (4) ; Zevenhuizen, 1 5 en 1 9 (type,

Z. Mus.).
8. f. lechneri Rebel, I.e. Vvls. dicht bruingrijs bestoven ;

de aderen, een streep bij den wortel en een langwerpige vlek

^) Van Pelt Lechner heeft in T. v. E., vol. 41, p. 97, de juist-

heid van Haworth's naam voor dezen vorm ontkend. De Engelsche
auteur schrijft : ,,alis anticis cinereae", ,,en geeft daarmede zeer juist de

kleur van dien vorm weer, "waarin tufosa het meest voorkomt", is V.
P. L.'s meening. Ik betwijfel dat. ,,Aschgrijze" exx. heb ik nog nooit

gezien. Wel beeldt Grube grijze vormen af (I.e., a en e), maar de

figuren zijn óf verkleurd óf waren oorspronkelijk al niet goed van tint.

Dit blijkt hieruit, dat Grube in zijn tekst alleen geelachtige en rood-

achtige exx. noemt, maar geen grijze.

Intusschen zal H a wo r t h ongetwijfeld de bleeke geelachtige dieren

bedoeld hebben. Als die wat afgevlogen zijn —en meer of minder met
zwarte schubben bestoven —krijgen ze een eenigszins grijsachtige tint.

En dat tenslotte ook Van Pelt Lechner dezen vorm op het oog
had, blijkt wel uit zijn aanduiding, dat het de meest voorkomende is.

^) Turner (Br. Noct., I, Suppl., p. 161) merkt op: ,,The figure

looks much as if caused by a deposit from a fluid which saturated the

body and spread along the wings irregularly". Inderdaad is de fig. niet

ideaal. Het typische Ç zelf (in Z. Mus.) is echter een volkomen nor-

maal ex. van den roodachtigen vorm met de door' Rebel beschreven
afwijkende vleugelteekening.
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in de middencel zijn licht van kleur. T. v. E., vol. 42, pi. 2,

fig. 3. (De figuur is niet juist; de lichte teekening is wel

aanwezig, maar is in de afbeelding sterk overdreven). Zeven-
huizen, $ (type, Z. Mus.).

Calamia Hb.

477. C. virens L. Verbreid in de zandstreken (ook hier

en daar in de duinen), over het algemeen niet gewoon. 1

gen., half Juh tot eind Septr. (17-7 tot 28-9).

V i n d p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Schoonoord. Ov. : Al-

melo, Rijsen, Bathmen, Diepenveen. Gdl. : Putten, Ermelo,

Nunspeet, Garderen, Kootwijk, Hoenderlo, Hoog Soeren,

Apeldoorn, Twello (zeldzaam), Dieren, Ellecom, Velp, Arn-
hem, Renkum, Wageningen, Bennekom, Ginkel ; Warnsveld,
Vorden, Lochem, Aalten, Zelhem, Montferland, Didam, Lo-

bith (zwerver?); Berg en Dal, Nijmegen, Groesbeek, Ha-
tert. Utr. : Rhenen, Amerongen, Maarsbergen, Zeist, De Bilt,

Bilthoven, Den Dolder, Soest, Baarn, Lage Vuursche. N.H. :

Hilversum, Laren, Texel. Z.H. : Noordwijk, Den Haag.
N.B. : Oudenbosch, Bergen op Zoom, Ginneken, Breda,

Tilburg, Vught, Oisterwijk. Lbg. : Venlo, Steyl, Roermond,
Posterholt, Odiliënberg, Baarlo, Brunsum.

Var. 1. f. virens L., Syst. Nat., ed. XII, p. 847, 1767.

Vvls. heldergroen met witte niervlek (,,superioribus viridibus

lunula alba"). Hoofdvorm.
2. f. bimaculata Kroul., Buil. Soc. Imp. Nat. de Moscou,

année 1893, p. 65, 1894. Vvls. met 2 witte vlekken : een
kleine ronde vlek en de niervlek. Haast even gewoon als de
typische vorm.

3. f. immaculata Stgr., Cat, ed. II, p. 99, 1871. Vvls. een-

kleurig groen zonder witte vlekken. Zeer zeldzaam i). Breda
(12) ; Venlo, 1 ex. (Z. Mus.).

4. f. rulata Warren, Seitz, III, p. 241, 1911. Niervlek rood-
bruin gerand of roodbruin gevuld, de avis. bruinachtig grijs

met witte franje. Apeldoorn, Montferland (Gold.).

^) Snellen (De Vlinders, II, p. 1155) schrijft: „De witte niervlek

ontbreekt even dikwijls als zij aanwezig is" en citeert Gueneé, var. A,
Noctuélites, I, p. 184. Deze zegt van den ongevlekten vorm: ,,On trouve
cette variété assez fréquemment avec 1' espèce typique" en verwijst naar
Ernst en En g ra melle, pi. 293, fig. 496 a, b en c. Hier is inderdaad
immaculata afgebeeld, a en e met groene, b met blauwgroene grondkleur.
(Fig. 495 a en b is de vorm met 1 vlek —toevallig een rubrociliata —
en 495 c is bimaculata Kroul.) Blijkbaar is de ongevlekte vorm in Frank-
rijk plaatselijk niet ongewoon. Vermoedelijk heeft Snellen de erva-
ring van Guenée zonder verdere controle (denk aan de kleine series

van vroeger ! ) ook als voor onze exx. geldend beschouwd, maar ten

onrechte. Ook Ter Haar schrijft (Onze VI., p. 166): ,,de variëteit

komt vrij geregeld met den type voor", een onbegrijpelijke uitspraak,
als men bedenkt, dat ik tot nog toe in alle collecties slechts 2 exx. kon
ontdekken !
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5. f. rubrociliata Schawerda, Mitt. Munch. Ent. Ges., vol.

21, p. 56, 1931. De binnenhelft van de franje roodbruin, de
witte niervlek roodbruin geringd. Putten, Garderen ( Z. Mus. )

.

Enargia Hb,

478, E» paleacea Esp. In Zuid-Limburg verbreid en on-

getwijfeld in de boschachtige gedeelten geregeld voorkomend,
overigens sporadisch in het O. en Z. in boschachtige streken.

In bijna geheel Noordwest-Europa een zeldzame vlinder.

In Denemarken lokaal en niet talrijk op de eilanden, lokaal

en zeer zeldzaam in Jutland. Zeldzaam in Holstein ; bij Ham-
burg verbreid, maar meestal zeldzaam ; bij Bremen zeldzaam ;

bij Hannover zeldzaam; in Westfalen bij Munster (1909)
en Sinsen (1920); in de Rijnprov. bij Kirchhellen, Aken
(Püngeler, p. 67: niet talrijk op smeer in het bosch)

en Koblenz. In België zeldzaam in de Oostelijke helft : Gi-

leppe, Hertogenwald, Namen, Dinant, Huy, Plainevaux,

Charleroi, Leuven. In Groot-Brittannië lokaal in Midden-
Engeland (vooral in Nottinghamshire en Ylorkshire) en op

een enkele plaats meer in het Z. Niet in Ierland.

1 gen., eerste helft van Juli tot begin Septr. (13-7 tot 2-9).

Vin dpi. Gdl. : Apeldoorn, 28-7-1930 (Wiss.); Twel-
lo, 2-9-1923 (rustend tegen een boomstam. Gold.) ; Benne-
kom, 28-7-37 en 2-8-37 (Cet.); Ubbergen, 17-7-1920 (Z.

Mus.). N.H. : Nederhorstdenberg, 30-7-1887 (L. Mus.).

N.B. : Breda, verscheiden rupsen in 1886 op een jonge eik

in de Loopschans (T. v. E., vol. 33, p. XXXVI, 2 $ 5 en

1 $, 14, 16 en 22 Juh, e.l., in L. Mus.). Lbg. : Meerssen,

15-8 en 31-8-1935 (Rk.) ; Bunde, 24-7-'36 (Kortebos) ;

St. Pieter, 15-7 (Z. Mus., vermeld in T. v. E., vol. 9, p. 181 ) ;

Brunsum, 2-9-29, 23-7-31 en 29-7-38 (Gielkens) ; Eperheide,

5-8-1939 (1 ex.) en 31-7 tot 5-8-1940 (7 exx., v. d. M.) ;

Epen 27-7-33 en 2-8-33 (Btk.), 31-7-33 (Gold.); Vaals,

13-7 tot 17-7-1930 (6 exx. Wiss., 1 ex. Gold.).

Var. 1. f. paleacea Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 323,

pi. 122,,'ifig. 3, 4, 1788. Grondkleur der wis. geel (,,alis flaves-

centibus". ,,Die Vorderflügel haben ein helles Ockergelb").

Hoofdvorm.
2. f. angulago Hw., Lep. Brit., p. 239, 1809. Grondkleur

der wis. oranjegeel. Haast even gewoon als de typische vorm.

Dicycla Guenée.

479. D. GO L. Sporadisch in het O. en Z., zeer twijfel-

achtig, of de vlinder hier inheemsch is.

In Denemarken hier en daar op Seeland, Fünen en Lol-

land, vroeger in sommige jaren talrijk, maar sinds 1910 niet

meer waargenomen ; niet in Jutland aangetroffen. Zeldzaam
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in Holstein ; bij Hamburg alleen in het Sachsenwald, me^îstal

niet talrijk ; van Bremen zijn alleen enkele oude vangsten
bekend, het laatst een rups in 1877 ; bij Hannover sinds tien-

tallen jaren niet meer waargenomen ; bij Osnabrück zeer

zeldzaam ; in Westfalen in tientallen jaren niet meer waar-
genomen ; in de Rijnprov. zeldzaam. In België zeer zeldzaam
in de Oostelijke helft : Forêt de Soignes, Namen, Dinant,

Virton, Charleroi, Bergen. In Groot-Brittannië zeer lokaal

in de zuidelijke helft van Engeland, in den regel zeldzaam,

een enkel jaar plaatselijk gewoner. In bijna geheel Noordwest-
Europa dus een soort, waarvan het lang niet zeker is, of zij

zich daar duurzaam kan handhaven.
1 gen., tweede helft van Juni (23-6) tot in Aug.
V i n d p 1. Ov. : Borne, 7 , $ $ en 3 S $ , af gevlogen en

gaaf, op smeer van 23-6 tot 13-7-1940 (Van der Velde).
Gdl. : Empe (Bst, II, p. 246). N. B. : Breda (T. v. E., vol.

13, p. 152: 1 $ Aug. 1869 in het Mastbosch; in L. Mus.
1 ? 6-7-1869, 1 S 12-7-1872 Mastbosch en 1$ 12-7-1877).

Var. 1. f. oo L. Vvls. bleekgeel; aderen, dwarslijnen en
omranding der beide vlekken roestkleurig. Keer, pi. 50, fig.

7 ; South, pi, 2, fig. 1 . Bijna alle exx.

2. f, renago Hw., Lep. Brit., p. 238, 1809. Het wortelveld

en de ruimte tusschen schaduwlijn en golflijn roodachtig grijs

verdonkerd. Borne (tr.. Van der Velde).
3. f. juncta nov. Zie pag. (204) i). Breda (2).

Cosmia O,

480» C. trapezina L. Verbreid door het geheele land, op
zandgronden en in boschachtige streken gewoon. Bekend van
Schiermonnikoog. 1 gen., begin Juli tot begin Octr. (5-7

tot 4-10).

Var. Een zeer variabele soort, waarvan de exx. echter

niet altijd even gemakkelijk bij een bepaalden vorm zijn in

te deelen.

1. f. trapezina L., Syst. Nat, ed. X, p. 510, 1758. De ty-

pische vorm behoort tot de lichte kleurgroep, vvls. witachtig

geel tot grijsachtig geel, met duidelijke dwarslijnen. Gewoon.
South, pi. 2, fig. 8 en 11.

2. f. pallida Tutt, Br. Noct., III, p. 22, 1892. Als de vorige

vorm, maar de dwarslijnen onduidelijk. South, pi. 2, fig. 9 ;

Seitz, pi. 47 f, fig. 6. Vrij zeldzaam. Twello (Cold.) ; Ben-
nekom (Cet.) ; Bijvank (Sch.) ; Nijmegen, Bloemendaal,
Rotterdam, Venlo (Z. Mus.) ; Groenekan, Den Haag (L.

Mus.) ; Soest (Lpk.) ; Holl. Rading (Doets) ; Muiderberg

^) This form is not identical with f. conflua Holze, Int. Ent. Z., vol. 15,

p. 79, 1921, which must doubtless belong to the semiconlluens'type.
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(v. d. M.) ; Driebuis (Van Berk) ; Santpoort (Jonker) ;

Aerdenhout (40).

3. f. ochtea Tutt, I.e., p. 23. Grondkleur der wis. helder

okerachtig, soms iets roodachtig getint ; dwarslijnen duide-

lijk. Seitz, pi. 47 f, fig. 4. Tamelijk gewoon.
4. f, obsoleta-ochrea Tutt, I.e. Als de vorige vorm, maar

dwarslijnen onduidelijk. Vrij zeldzaam. Kollum, Nijmegen,
Rotterdam, Venlo (Z. Mus.) ; Diepenveen (Gold.) ; Zeist,

Serooskerke (Br.) ; Amsterdam (v. d. M.) ; Breda (20, 27),

5. f. carnea Warren, Seitz, III, p. 230, pi. 47 f, fig. 5 (toont

den vorm niet erg duidelijk), 1911. Grondkleur der wis. hcht,

maar de breede schaduwlijn ( dus niet het heele middenveld !
)

en de verdere donkerder getinte gedeelten (vooral langs den
achterrand) mooi lichtrood getint i). De zwakste roode vorm.
Twello (Gold.) ; Bijvank (Sch.) ; Hilversum (Doets) ; Se-

rooskerke (Br.) ; Eperheide (v. d. M.).
6. f. rufo-pallida Tutt, I.e. Grondkleur der wis. licht, het

geheele middenveld roodachtig (
= rubella Kroulikovsky, Buil.

Soc. Imp. des Nat. de Moscou, année 1893, p. 80, 1894 : „Ab-
spatio medio alarum anticarum f errugineo-rubescenti" ) . Apel-
doorn, Lochem, Naarden (Z. Mus.) ; Aalten, Soest (Lpk.) ;

Zeist (Br.) ; Den Haag (13) ; Oisterwijk (de Vos) ; Eper-
heide (v. d. M.).

7. f. aurantia nov. Grondkleur der wis. oranje, teekening

duidelijk 2). Blijkbaar een weinig voorkomende kleurgroep.

Exx. met zwakke teekening, die in alle tinten veel minder
voorkomen dan de duidelijk geteekende exx., zag ik van deze

groep nog niet. Wassenaar (Br.) ; Apeldoorn (de Vos) ;

Spanbroek (St.-Joseph Stichting) ; Eperheide (v. d. M.).

8. f. ru[a Tutt, I.e. Grondkleur der wis. roodachtig, dwars-
lijnen duidelijk. Keer, pi. 50, fig. 1 1 ; Seitz, pi. 47 f, fig. 2.

Vrij gewoon, maar toch minder dan de witachtig gele en

okergele vormen.

9. f. obsoleta^rufa Tutt, I.e. Als de vorige vorm, maar
dwarslijnen onduidelijk. Seitz, pi. 47 f, fig. 3. Zeldzaam,
Apeldoorn (de Vos) ; Alkmaar (Z. Mus.) ; Wassenaar (Br.).

10. f. conspersa Warren, I.e., pi. 47 g, fig. 1 en 2 (leelijk).

Vvls. roodachtig, sterk donker bestoven. Vrij zeldzaam.

Twello (Gold.) ; Bijvank (Sch.) ; Zeist (Br.) ; Naarden
(Z. Mus.) ; Hilversum (Doets) ; Eperheide (v. d. M.).

11. f. ochrea-conspersa nov. Vvls. geelachtig, sterk met
zwarte schubben bestoven 3). De Steeg, Ubbergen, Breda,

^) Volgens Draudt (Seitz, III, Suppl., p. 189, 1935) een synoniem
van rubella Kroul. Dit is niet juist.

^) Ground colour of the fore wings orange, markings distinct.

^) Fore wings yellowish, strongly powdered with black scales. (By
this name I restrict conspersa Warren to the form in which the fore wings
are reddish with strong black dusting and which makes quite a different

impression).
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Venlo (Z. Mus.) ; Soest (Lpk.) ; Amsterdam, Eperheide

(v. d. M.) ; Breda (16) ; Serooskerke (Br.).

12. f. grisea Tutt, I.e. Grondkleur der wis. grijs, sterk met
zwarte schubben bestoven ; dwarslijnen meestal donker, dui-

delijk afstekend. Seitz, pi. 47 f, fig. 7 en 8. Assen, Epen
(Wiss.) ; Bennekom, Aalten (Cet.) ; Bijvank (Sch.). Ooster-

beek, Renkum, Lochem, Nijmegen, Leeuwen, Drafna, Over-
veen (Z. Mus.) ; Groenekan, Noordwijkerhout (19), Den
Haag, Bergen op Zoom, Breda (25) (L. Mus.) ; Eperheide

(v. d. M.) ; Wassenaar, Schaarsbergen (Br.).

13. f. [asciata Erschoff, Trudy Ent. Ross., vol. 12, p. 207,

1882 {badiofasciata Teich, Stett. Ent. Z., vol. 44, p. 73,

1883 1)). Grondkleur der wis. licht, het geheele middenveld
donkerbruin gevuld, scherp afstekend. Seitz, pi. 47 g, fig. 3.

Een opvallende, maar zeer zeldzame vorm. Apeldoorn (de

Vos) ; Twello (Gold.).

14. f. lutescens Wehrli, Verh. Naturf. Ges. Basel, vol. 28,

p. 241, 1917. Geheele avi. glanzend geelachtig, niet grijs met
hebten voorrand. Zeldzaam. Bennekom (tr.. Cet.) ; Ubbergen,
Nijmegen, Soest, Naarden (Z. Mus.).

15. Dwerg. Hengelo-Ov. (Btk.).

481. C. pjn'alina Schiff. Verbreid over een groot deel van
het land, het meest op zandgronden en in boschachtige stre-

ken. 1 gen,, tweede helft van Juni tot half Aug. (24-6 tot

14-8).

Vin dpi. Fr.: (Onze VI., p. 206, zonder nadere vind-

plaatsen). Gr. : Delfzijl, Loppersum. Dr. : Norg, Veenhuizen,
Wapserveen. Ov. : Almelo, Borne Colmschate, Deventer.

Gdl. : Apeldoorn, Twello (meestal talrijk), Brummen, Die-
ren, Velp, Arnhem, Wageningen, Bennekom ; Lochem, Vor-
den. Winterswijk, Aalten Doetinchem, Bijvank, Lobith, Her-
wen ; Ubbergen, Nijmegen, Hatert, Wamel. Utr. : Zeist, De
Bilt, Soest, Maarsen, Nichtevegt. N.H. : Bussum, Amsterdam,
Schoorl, Alkmaar, Heilo, Haarlem, Overveen, Vogelenzang.
Z.H. : Noordwijk, Den Haag, Rotterdam, Oostvoorne, Nu-
mansdorp. Zl. : Domburg, Serooskerke, Goes, Groede. N. B. :

Breda, Tilburg. Lbg. : Venlo, Tegelen, Roermond, Maal-
broek, Brunsum, Kerkrade, Maastricht, Meerssen, Houthem,
Voerendaal, Epen.

Var. 1 . f. pyralina Schiff. Grondkleur der wis. dof pur-

perachtig bruin (,, Dunkelbraune blaulichtgewäszerte Eule",

Syst. Verz., p. 88, nr. 12). Hoofdvorm.
2. f. corusca Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 424 [hier gespeld

^) War ren (Seitz, I.e.) treats f. obscura Auriv., Nordens Fjärilar,

p. 161, 1888-91, also as a synonym. This is not correct: obscura has
reddish fore wings v/ith black-brown to black central area. Therefore
[asciata is automatically restricted to the forms with yellowish or greyish
ground colour.
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corrusca, in elk geval heeft de plaat prioriteit], pi. 135, fig.

4 en 5, 1788. Grondkleur der wis. donker roodachtig, zonder

de bruine tint. (In den tekst noemt Es per de kleur ,,röth-

lich braun", zijn beide figuren zijn echter ongetwijfeld de

helder roodachtige vorm). Vrij gewoon, op alle vindplaatsen

aan te treffen.

3. f. arnoi Schawerda, Mitt. Münch. Ent. Ges., vol. 14,

p. 100, 1924. Vvls. helder rosebruin. Twello, 1 ex. (Gold.).

482. C. diffinis L. Hoogstwaarschijnlijk is deze prachtige

Cosmia in Zuid-Limburg inheemsch, maar zonder twijfel be-

reikt de soort hier dan de noordgrens van haar
verbreidingsgebied op het vasteland van Noord-
west-Europa. Dit verklaart ook de zeldzaamheid zelfs in dit

deel van ons land. Alle vangsten buiten Zuid-Limburg zijn

vermoedelijk zwervers !

Niet waargenomen in Denemarken. In het omringende
Duitsche gebied alleen zeer zeldzaam waargenomen in de

Rijnprov. (Krefeld en Aken). Püngeler schrijft (p. 67):

,, Selten ; Falter Ende Juli bis Anfang August öfter bei Als-

dorf am Köder, sowie 1 Stück bei Aachen in der städtischen

Promenade gefangen." Deze vangsten sluiten goed aan bij

onze Zuidhmburgsche. In België zeer zeldzaam, alleen waar-
genomen bij Brussel, Leuven, Hannut en Gharleroi. We
moeten hierbij echter niet uit het oog verliezen, dat de Bel-

gische Heterocera-fauna naar verhouding minder goed bekend
is dan de onze. Vermoedelijk komt de vlinder in het Oosten

van het land meer —en geregeld —voor, tenzij zijn ver-

spreidingsgebied verbrokkeld is. In Groot-Brittannië loopt de

grens van het areaal noordelijker dan op het vasteland. In

de zuidelijke helft van Engeland waarschijnlijk overal, waar
de iep gewoon is, in het midden lokaal en zeldzaam, in het

noorden vrijwel onbekend, maar toch eens bij Durham ge-

vangen. Niet in Schotland en Ierland.

1 gen., half Juli tot half Aug., voor zoover uit de weinige

data op te maken is (25-7 tot 12-8).

V i n d p 1. Fr. : 1 ex. met etiket „Friesland", zonder da-

tum, in Z. Mus. ; dit is reeds vermeld in De Vhnders, I, p.

274 en gevangen door A 1 b a r d a. Gdl. : Kemenade bij

Doetinchem (Bst., I, p. 263). N.H. : Bloemendaal (L. Mus.,

zonder datum, e coll.-D e Vries). Z.H.: Den Haag (De
Vlinders, II, p. 1148, rups gevonden door De Graaf,
die daaruit den vHnder kweekte ; in Z. Mus. 1 ex. met etiket

,, Zuid-Holland" e coll.-De Graaf, ongetwijfeld het bewuste

ex.). N.B.: Breda (T. v. E., vol. 13, p. 152: Liesbosch; in

L. Mus. 1 ex. van 1865 en 1 ex. van 1871) ; Coudewater bij

's-Hertogenbosch, Juh 1925 (Ten Hove). Lbg. : Meerssen,

1-8-1934 (Rk., Btk., elk 1 ex.) ; Maastricht, 8-8-32 en 12-

8-38 (Maessen); Geuselt. 25-7-1932 (dezelfde); Voerendaal.
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7-8^1935 (Br.) ; Kunrade. 8-8-1928, 7-8 en 9-8-1930 (dez.) ;

Rolduc, Aug. 1906 (Laders).

Var. 1. f. diffinis L. Grondkleur der wis. helder rood-

bruin. Vermoedelijk onze hoofdvorm.

2. f. af finis Hb., Beitr. Schmetterl., 1 (Th. 1 ), p. 10, 1786.

Grondkleur der wis. donkerder, prachtig purperrood. Breda

(L. Mus.) ', Voerendaal (Br.).

483. C. affinis L. Verbreid over een groot deel van het

land, zoowel in boschachtige streken en aan den duinrand

als in het lage land voorkomend, de droge zandgronden

mijdend (zie Gelderland!) ; in den regel niet talrijk. 1 gen.,

tweede helft van Juni tot tweede helft van Septr. (20-6 tot

18-9).

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog, Warga, Achlum, Bols-

ward, Rijs. Gr. : Groningen. Dr. : Paterswolde. Ov. : De-
venter, Colmschate. Gdl. : Twello (zeldzaam) ; Zutfen, Vor-
den, Aalten, Doetinchem, Bijvank, Lobith ; Ubbergen, Nij-

megen, Zoelen, Geldermalsen. Utr. : Utrecht, Maarsen,

Nichtevegt. N.H. : Hilversum, Laren, Blaricum, Naarden,

Amsterdam, Assendelft, Spanbroek, Schoorl, Bergen, Alk-

maar, Santpoort, Bloemendaal, Haarlem, Overveen, Vogelen-

zang. Z.H. : Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Scheveningen,

Den Haag, Delft, Rotterdam, Oostvoorne, Dordrecht. Zl. :

Domburg, Serooskerke, Zoutelande, Koudekerke, Kapelle.

N.B. : Oudenbosch, Princenhage, Breda. Lbg. : Tegelen,

Maasniel, Roermond, Brunsum, Kerkrade, Rolduc, Maas-
tricht, Bemelen, Meerssen, Houthem, Valkenburg, Gulpen,

Mechelen.
Var. 1. f. suffusa Tutt, Br. Noct., III, p. 21, 1892 (af/i-

neola Strand, Archiv f. Naturgesch., vol. 81, Abt. A. Heft

11, p. 164, 1915). Grondkleur der wis. donker grijsachtig,

vaak met iets groenachtige tint, met witte vlekjes aan den
voorrand. Seitz, pi. 47d, fig. 4. Op alle vindplaatsen, maar
niet talrijk.

2. f. obsoleta-suffusa Tutt, I.e., p. 22. Als de vorige vorm,

maar de witte vlekjes aan den voorrand vrijwel geheel ver-

dwenen. Seitz, I.e., fig. 5. Rijs, Amsterdam (Z. Mus.).

3. f. ochrea Tutt, I.e., p. 21. Grondkleur der wis. licht

okerachtig bruin, met witte voorrandsteekening. Seitz, I.e.,

fig. 6. Vrij zeldzaam. Schiermonnikoog, Nijmegen (Wiss.) ;

Apeldoorn (de Vos) ; Amsterdam (Z. Mus.) ; Overveen
(Gold.) ; Breda (30).

4. f. obsoleta-ochrea Tutt, I.e., p. 22. Als de vorige vorm,

maar de witte voorrandsteekening vrijwel verdwenen. Zeld-

zaam. Rotterdam (13); Oostvoorne (Z. Mus.); Voeren-
daal (Br.).

5. f. affinis L. Grondkleur der wis. roodachtig, met witte
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voorrandsteekening (,,quae ad marginem exteriorem albi-

cant"), South, pi. 2, fig. 4. Hoofdvorm.
6. f. obsoleta nov. Als de typische vorm, maar de witte

voorrandsteekening vrijwel geheel verdwenen i). South, fig. 5 ;

Seitz, I.e., fig. 3. Zeldzaam. Utrecht (Z. Mus.); Schoorl (L.

Mus.) t Serooskerke (Br.) ; Twello, tr. (Cold.).

7. f. af lincila Strand, I.e., J915. Vvls. met opvallend groote

witte costaalvlekken, ongeveer als bij Cosmia dif finis 2
) . Een

prachtige vorm, op vrijwel alle vindplaatsen aan te treffen.

8. f. nigrimaculata Warren, Seitz. III, p. 230, pi. 47 d, fig.

7, 1911 {subaffineola Strand, I.e., 1915). Vvls. met zwarte
teekening in het wortelveld, voor en onder de ronde vlek en
achter de niervlek. Vrij zeldzaam. Schoorl (L. Mus.) ; Lei-

den, Scheveningen, Domburg (Z. Mus.) ; Wassenaar (Wiss.).

9. De Gavere vermeldt in T. v. E., vol. 10, p. 208,

een vorm van Groningen : ,,à raies transverses d'un blanc pur
à leur extrémité extérieure."

Zenobia Oken.

484, Z. subtusa Schiff, Verbreid over een groot deel van
Nederland, het meest in boschachtige niet te droge streken,

plaatselijk (bijv. in Zuid-Limburg ) vrij gewoon. 1 gen., eind

Juni tot begin Septr. (30-6 tot 2-9).

V i n d p 1. Fr. : lelsum. Dr. : Veenhuizen, Hoogeveen.
Ov. : Denekamp, Colmschate. Gdl. : Harderwijk, Apeldoorn.
Twello (tamelijk gewoon), Empe, Velp, Oosterbeek, Wage-
ningen ; Vorden, Almen, Aalten, Doetinchem, Bijvank, Lo-
bith. Herwen ; Nijmegen, Hatert, Tiel. Utr. : De Bilt, Loos-
drecht, Breukelen, Nichtevegt. N.H. : Laren, Velzen, Haar-
lem, Overveen, Heemstede. Z.H. : Leiden, Wassenaar, Waar-
der (bij Oudewater), Rotterdam, Hillegersberg, Plaswijck,

Numansdorp. N.B. : Oudenbosch, Breda, 's-Hertogenbosch,

Oisterwijk, Deurne. Lbg. : Venlo, Tegelen, Steyl, Roermond,
Melick, Stein, Echt, Kerkrade, Rolduc, Meerssen, Geulem,
Valkenburg, Voerendaal, Mechelen, Epen.

Var. 1. f. subtusa Schiff. Grondkleur der vvls. olijfgrijs-

achtig, nu eens wat lichter, dan weer wat donkerder. Hoofd-
vorm.

2. f. rufescens nov. Grondkleur der vvls. roodachtig
grijs 3). Hatert (Wiss.) ; Voerendaal (Br.).

^) Ground colour of the fore wings reddish, white costal marks obsolete.

^) Strand gives the following description: ,,Vfl. im Costalfelde jen-

seits der Postmedianlinie weiszlich übergössen." I restrict the name to the

fine form in which the white costal marks are clearly enlarged (almost
as in Cosmia dif finis L.), independent of ground colour.

^) Ground colour of the fore wings reddish grey.
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3. f. grisea nov. Grondkleur der wis. zuiver donkergrijs i).

Voerendaal (Br.).

4. f. rufolineata nov. Dwarslijnen en omranding der vlek-

ken roodachtig geel 2). Voerendaal (Br.).

5. f. obsoleta nov. De omranding der vlekken ontbreekt

geheel of bijna geheel s). Nichtevegt (Z. Mus.).

6. f. semiconfluens nov. Zie p. (204). Nichtevegt (3,

links).

7. De ronde vlek raakt de tapvlek. Apeldoorn (de Vos).

485« Z» retusa L. Verbreid over een groot deel van het

land op allerlei grondsoorten, plaatselijk vrij gewoon. 1 gen.,

begin JuH tot half Septr. (5-7 tot 15-9) ; in de coll. van de

St. Joseph-Stichting te Bergen een gaaf ex. van Octr. 1904

van Oud-Beierland.

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog, Kollum, Warga. Gr. :

Noordbroek, Groningen. Ov. : De Lutte, Borne, Hengelo.

Gdl. : Nijkerk, Putten, Leuvenum, Apeldoorn, Twello (ge-

woon), Arnhem; Lochern, Boekhorst, Winterswijk, Aalten,

Lobith, Herwen, Hatert, Tiel. Utr. : Zeist, De Bilt, Amers-
foort, Maarseveen, Oud-Loosdrecht, Loenen, Nichtevegt,

Abcoude. N.H. : Hilversum, Muiden, Amsterdam, Sloten,

Wijk aan Zee, Driebuis, Haarlem, Overveen. Z.H. : Noord-
wijk, Rijnsburg, Wassenaar, Zevenhuizen, Den Haag, Delft,

Rotterdam, Rockanje, Oud-Beierland, Numansdorp, Dord-
recht. Zl. : Domburg, Serooskerke, Z'outelande, Goes, Ka-
pelle. N.B. : Oudenbosch, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch,

Nuenen, Deurne. Lbg. : Maasniel, Roermond, Echt, Brun-
sum, Kerkrade, Maastricht, Meerssen, Geulem, Houthem,
Valkenburg, Mechelen, Epen.

1. f. retusa L. Grondkleur der wis. olijfbruinachtig. Keer,

pi. 51, fig. 4. Hoofdvorm.
2. f. gracilis Hw., Lep. Brit., p. 251, 1809. Grondkleur der

wis. roodachtig getint. Overal onder de soort, maar minder
dan de vorige vorm.

3. f. grisea nov. Grondkleur der wis. donkergrijs 4). Was-
senaar (Wiss.).

4. f. nictitans nov. Omranding der vlekken en de dwars-
lijnen opvallend licht, scherp afstekend^). Haarlem, Epen
(Wiss.) ; Voerendaal (Br.).

Meristis Hb.

486. M. trigrammica Hufn. Verbreid in de zand- en bosch-

^) Ground colour of the fore wings pure dark grey.

^) Transverse lines and circumscription of the stigmata reddish yellow.

^) The circumscription of the stigmata fails or is obsolete.
'*) Ground colour of the fore wings dark grey.

^) Circumscription of the stigmata and the transverse lines strikingly

pale, sharply contrasting.
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streken van het geheele land, al naar de vindplaatsen en
jaren meer of minder gewoon. Ook hier en daar uit het lage

land bekend : Amsterdam (waarsch, zwerver), Spijkenisse

(Knf. ). Bekend van Texel, Terschelling en Schiermonnikoog
(hier zeer talrijk, Wiss.). 1 gen., half Mei tot eind Juli

(16-5 tot 27-7), hoofdvliegtijd : Juni.

Var. Een zeer variabele vlinder, die om zijn donkere
vormen bijzonder interessant is. Deze schijnen niet overal

onder de soort voor te komen en op de vindplaatsen ook weer
niet elk jaar aan te treffen te zijn. Toch zijn ze zonder twijfel

erfelijk. Lenz in Osthelder, Schmett. Südb., p. 304, 1927,

schrijft, dat de donkere vorm (
= obscur a, brunnea en pallida"

linea samen ! ) bij Herrsching misschien een half procent der

exx. bedraagt en dat hij dominant is, ,,d. h. ein dunkles Stück
ergibt in der Regel zur Hälfte dunkle, zur Hälfte helle Nach-
kommen." Zoo eenvoudig lijkt me de kwestie echter niet.

Een werkelijk dominante vorm zou veel talrijker moeten voor-

komen en de verhouding donker : licht zou bij de kweek 3 : 1

moeten zijn in plaats van 1:1. Vgl. B a u r, Vererbungslehre,
6e-7e druk, p. 72, 1922, en de uitkomsten bij Xylomiges con-

spicillaris L. [p. (298)], die hiermee geheel in overeenstem-
ming zijn. Bovendien is de ,, donkere vorm" nog een vrij hete-

rogene groep, die stelhg niet door één enkele erfelijkheids-

factor bepaald wordt. De homozygoten zijn volgens Lenz
zeer donker, met nauwelijks zichtbare dwarslijnen. Van de
erfelijkheid van semifuscans, ook een opvallenden vorm, is

in het geheel nog niets bekend. De verdere uitwerking van
deze genetische problemen is ongetwijfeld een dankbare op-

gave.

1. f. albescens Lenz, in Osthelder, Schmett. Südb., p. 304,

pi. XV, fig. 18, 1927. Grondkleur der wis. witachtig, langs

den achterrand donkerder. Bijvank (Sch.) ; Zeist (Br.) ;

Soest, een zeer licht $ (Z. Mus.) ; Bergen op Zoom (L.

Mus.).
2. f. trigrammica Hufn., Beri. Mag., III, p. 408, 1766.

Grondkleur der wis. grijsachtig. Keer, pi. 47, fig. 10 ; Seitz,

pi. 46 i, fig. 1 ; South, pi. 151, fig. 1. Hoofdvorm.
3. f. evidens Thunberg, Ins. Suec, I, p. 2, 1784. Grond-

kleur der wis. geelachtig of roodachtig geel. Seitz, pi. 46 i,

fig. 2. Gewoon, hoewel minder dan de vorige vorm.
4. f. erubescens Turati, Nat. Sic, vol. 21, p. 103, 1909.

Grondkleur der wis. roodi). Zeldzaam. Colmschate (Luk-
kien) ; Putten, 3 exx. (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ;

Aalten (Cet.) ; Zeist (Br.) ; Bentveld (Wiss.).

5. f. semifuscans Hw., Lep. Brit., p. 249, 1809. De buiten-

^) Hiervan onderscheidt zich perrufa Warren, Seitz, III, p. 229, 1911.

alleen door ontbrekende of onduidelijke schaduwlijn. De fig. (I.e., fig. 4)

is niet goed : de grondkleur is vrijwel gelijk' aan die van evidens, in

plaats van rood.
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helft van de wis. (vanaf de schaduwlijn ) donkerder dan de

wortelhelft, tamelijk scherp afstekend. De tint van het don-

kere gedeelte wisselt nogal. Een vrij zeldzame vorm. T. v. E.,

vol. 50, pi. 7, fig. 1 ; South, I.e., fig. 2 ; Seitz, I.e., fig. 6. De
Lutte, Haamstede (Wiss.) ; Colmschate (Lukkien) ; Apel-

doorn, Amsterdam, Noordwijk, Rotterdam (Z. Mus.) ; Twel-

lo (Cold.) ; Eefde (L. Mus.) ; Zeist (Br.) ; Goes (Van Wil-

legen) ; Deurne (Nies) ; Meerssen (Rk.).
^6. f. brunnea Lenz, in Osthelder, I.e., pi. XV. fig. 20, 1927.

Grondkleur der wis. donkerbruinachtig, dwarslijnen en mid-

denschaduw varieerend in duidelijkheid, de laatste soms

nauwelijks te zien. Door overgangen met den volgenden vorm

verbonden. T u 1 1 beschreef dan ook oorspronkelijk beide

als één vorm („of a dark smoky-grey or brown colour").

South, I.e., fig. 3 ; Seitz, I.e., fig. 3 i). Twello (Cold.) ; Laag

Soeren, Nijmegen, Valkenburg (Z. Mus.) ; Warnsveld,

Eefde, Spankeren (L. Mus.) ; Doetinchem (div. colis.) ; Til-

burg (v. d. Bergh) ; Meerssen (Rk.).

7. f. obscura Tutt, Br. Noct, I, p. 142, 1891. Vvls. donker

zwartgrijs, in den regel alleen de eerste en tweede dwarslijn

duidelijk zichtbaar. T. v. E., I.e., fig. 3 ; Seitz, I.e., fig. 5

(ongeveer). Colmschate (Lukkien) ; Apeldoorn (de Vos,

Wiss.) ; Laag Soeren (div. colis.) ; Warnsveld (L. Mus.) ;

Eefde ( Wp.) ; Aalten (Cet); Doetinchem (div. colis.);

Nijmegen (Z. Mus.) ; Epen (Wiss.).

8. f. pallida4inea Tutt, I.e. Grondkleur als de beide vorige

vormen, maar de eerste en tweede dwarslijn opvallend Hcht

gezoomd en daardoor scherp afstekend. Colmschate (Luk-

kien) ; Apeldoorn, Berg en Dal (Z. Mus.) ; Twello, Doetin-

chem (Cold.) ; Eefde (L. Mus.) ; Nijmegen (Wiss., boven-

dien met lichte golflijn).

1) De figuur is volgens den tekst (p. 229) f. bilinea Hb. Dit is niet

juist. F. bilinea Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 217. 18004803, heeft,

zooals Warren overigens volkomen correct schrijft, de ruimte tusscheu

eerste dwarslijn en schaduwlijn verdonkerd, de rest van de wis. normaal,

zoodat een breede donkere middenband ontstaat. Deze vorm moet wel

uiterst zeldzaam zijn. Tutt schrijft (I.e.), dat hij er nooit een ex. van

gezien heeft. Ik ook niet, en evenmin heb ik een betrouwbare op-

gave in de literatuur ontmoet. De vermeldingen hebben steeds betrekking

op nos. 6, 7 en 8. Zoo geeft Osthelder bijv. den vorm op voor

verschillende plaatsen in Z. Beieren (I.e., p. 304), maar uit zijn beschrij-

ving blijkt, dat hij f. obscura Tutt bedoelt (^ f. bilinea Hw., I.e., 1809,

nee Hb.). Ook de oudere vermeldingen in onze literatuur zijn onjuist.

Herrich-Schäffer (Syst. Bearb., p. 217) zegt van Hü b n e r's

fig. 217 : ..Farbenvertheilung ganz falsch, die Wurzelhälfte des Mittel-

feldes nicht dunkler". Dat is echter op zijn minst heel twijfelachtig. De
figuur maakt niet den indruk foutief te zijn, integendeel, het is een zeer

goede, volkomen/ symmetrische afbeelding en stelt ongetwijfeld een blijkbaar

zeer zeldzaam voorkomenden vorm voor. Lenz (in Osthelder,
Schmett. Südb., I.e.) vermeldt een $ , waarbij ,,das Feld zwischen den

beiden inneren Querlinien dunkler grau ausgefüllt" is. Vermoedelijk is

dat een echte bilinea Hb.
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9. f. basivoluta Wihan, Soc. Ent., vol. 32, p. 4, 1917. De
halve en de eerste dwarslijn zijn door een donkere lijn langs

den voorrand met elkaar verbonden. De Lutte, Nijmegen
(Wiss.) ; Soest, Utrecht, Rotterdam (Z. Mus.).

10. f. approximans Hw., I.e., 1809. De schaduwlijn en de

eerste dwarslijn naderen elkaar aan den binnenrand sterk.

Deventer, Twello (Cold.) ; Putten, Apeldoorn, Lochern,

Wamel, Soest (Z. Mus.) ; Aalten (Cet.) ; Nijmegen, Heem-
stede (Wiss.) ; Heilo, Den Haag (L. Mus.).

11. f. convetgens Wihan, I.e., 1917. Schaduwlijn en eer-

ste dwarslijn raken elkaar aan den binnenrand. Veel zeld-

zamer. Ginneken (Mus. Rd.).

12. f. fasciata Krombach, Int. Ent. Z. Guben, vol. 13, p.

180, 1920. ,,Met opvallend verbreeden middenband". Hier-

mee kan niet anders bedoeld zijn dan de schaduwlijn, maar
een afbeelding of nadere aanduiding ontbreekt helaas. Exx.

met sterk verbreede schaduwlijn komen zeldzaam voor. Apel-

doorn, Doorn, Noordwijk (Z. Mus.) ; Zeist (Br.).

13. f. obsoleta nov. De schaduwlijn ontbreekt, de andere
dwarslijnen zijn flauw zichtbaar i). Laag Soeren (Wp.).

14. f. renata Lenz, in Osthelder, I.e. Niervlek donker ge-

rand. Rijperkerk (Nat. hist. Mus. Leeuwarden) ; Apeldoorn
(zwak, de Vos).

15. f. oculata Wihan, I.e., 1917. In de schaduwlijn bevindt

zich op korten afstand van den voorrand een verbreeding.

Dit is niets anders dan de donker gevulde niervlek. De Lutte

(Wiss.) ; Putten (Z. Mus.).

Petilampa Aurivillius.

487. P. arcuosa Hw, Verbreid op vochtige plaatsen, vrij

zeldzaam. 1 gen., half Juni tot begin Aug. (15-6 tot 7-8).

V i n d p 1. Fr. : Rijs. Ov. : Markelo, Colmschate. Gdl. :

Apeldoorn, Twello (ongeregeld in enkele exx.), Arnhem,
Oosterbeek ; Warnsveld, Vorden, Lochem, Aalten, Bijvank ;

Berg en Dal, Beek-Nijm., Nijmegen, Malden, Hatert, Baten-

burg. Utr. : Amerongen, Baarn. N.H. : Kortenhoef, Amster-
dam, Amstelveen, Haarlem, Overveen, Bentveld. Z.H. :

Leiden, Rotterdam, Hillegersberg, Numansdorp. N.B. : Bre-

da, Oisterwijk, Deurne. Lbg. : Venlo, Maasniel, Roermond,
Gronsveld, Houthem, Valkenburg, Eperheide, Epen, Holset,

Vaals.

Var. 1 . f. arcuosa Hw. De vlinder is vrij sterk sexueel

dimorph. Het $ is grooter en minder duidelijk geteekend dan
het 9 . De typische vorm van het $ heeft lichtgele of wit-

achtig gele wis. met door donkere stippen aangegeven dwars-
lijnen, het ? is donkerder (grijzer) en scherper geteekend,

^) Central shade fails, the other transverse lines obsolete.
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doordat het middenveld donkerder afsteekt. Hoofdvorm.
2. f. lutescens Hw., Lep. Brit, p. 260, 1809. Grondkleur

der wis. dieper geel of meer roodgeel (,,rufo-lutescentibus").

Seitz, pi. 45 h, fig. 4. Op vrijwel alle vindplaatsen komen
naast de bleekgele ook diepgele $ $ voor, maar veel minder

in aantal.

3. f. $ grisescens nov. Grondkleur der wis. niet geel,

maar grijsachtig, zooals de hoofdvorm van de 5 ? , teeke-

ning echter even zwak als bij normale $ $ ^). Malden (Z.

Mus.).
4. f. luciola Prochaska, Verh. zool. -bot. Ges. Wien, vol.

70, p. (97), 1920. Grondkleur der wis. koperrood. Een ex.

met roodbruine wis. met etiket ,, Gelderland" in Z. Mus.
5. f. airae Freyer, Neue Beitr., vol. 2, p. 109, pi. 162, fig.

1 —3, 1836. Vvls. bont, met duidelijke donkere dwarslijnen,

een donker gerande niervlek en een rij stippen voor de golf-

lijn. Twello (Gold.) ; Berg en Dal, Nijmegen (Z. Mus.).

Charanyca Billberg,

488. C. clavipalpis Scop., 1763 {quadr {punctata F., 1775).

Verbreid door het geheele land op allerlei grondsoorten, al

naar de vindplaatsen en jaren meer of minder gewoon. Zoo
merkt Gold. bijv. op, dat de vlinder in Twello ongeregeld

en weinig talrijk voorkomt, maar in Deventer en Doetinchem
vrij gewoon is. Bekend van Schiermonnikoog en Ameland.

Als imago waargenomen van 3 April tot 24 December. De
biologie van deze zoo bekende soort is eigenlijk nog vrij

duister en het is dan ook niet mogelijk nauwkeurig het aantal

generaties en den vliegtijd van elk aan te geven. De hoofd-

regel is in elk geval, dat de rups volwassen in een spinsel

overwintert en pas het volgende voorjaar verpopt. De vlin-

ders uit de voorjaarspoppen vliegen in Mei en Juni, misschien

ook nog in Juli, en vormen een vrij bescheiden eerste gen.

Veel gewoner is de soort in het najaar, vooral in September,

hoewel clavipalpis ook in Aug. geregeld voorkomt. Dan vliegt

ongetwijfeld de tweede gen. Toch is deze weer partieel, zooals

blijkt uit de kweek van Van Eyndhoven (Sepp, Serie 2,

vol. 1, p. 35—36). Een 5 legde eind Juh 1840 eieren, deze

kwamen half Aug. uit. Eind Septr. was een rups volwassen

en kroop in den grond. Een andere maakte een spinsel tus-

schen bladeren en was daarin in Nov. nog niet verpopt. Be-

gin Juni 1841 kwam de vlinder uit, waarbij de schrijver op-

merkt, dat dat jaar alles aan den vroegen kant was. Jammer

^) Ground colour of the fore wings not yellow, but greyish, as the

principal form of the $ 9 , markings, however, as feeble as with the

normal $ $
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genoeg was het een kleine kweek, zoodat hieruit alleen blijkt,

dat een jaar-cyclus kan voorkomen.
In Bst., II, p, 166, schrijft De Graaf, dat Snellen

de rupsen in Nov. op een hooizolder ingesponnen vond. Deze
verpopten in April en de vlinders kwamen in Mei uit. D e

Graaf zelf ontving in den winter van 1854 rupsen, die

gevonden waren in een boerderij bij Woerden, waar ze in

wollen stoffen leefden, die ze sterk beschadigden. De dieren

sponnen zich in Febr. in, de vlinders kwamen in Juni uit.

Laat geboren rupsen, die in de vrije natuur niet meer vòòr

den winter volwassen zijn en dan vermoedelijk te gronde

gaan ( maar zeker weten we dat niet ! ) , kunnen dus in het

gunstiger microklimaat, dat binnenshuis heerscht, hun ont-

wikkeling voltooien. Maar bijzonder snel leveren zij den

vlinder toch niet.

De imago is overigens nog laat in het jaar waargenomen :

in October op 10, 11, 21, 24, 26 en 27, in November op 3, 5,

27 en 28 en als recorddatum : 24 Dec. 1935, toen Tolman
een ex. ving, dat op den gang van het bureau van het Utrechtsch

Dagblad rondvloog. De vroegste datum is tot nog toe :

3 April 1936, een onbeschadigd ex. binnenshuis te Amster-

dam (Pt.). En Gold. bezit een ex. van 14 April, dat niet

volkomen gaaf is. Letten we bovendien op de ervaringen in

andere streken, die met ons klimaat niet te zeer verschillen

(Barrett, Brit. Lep., V, p. 293 : ,,It has even been found

indoors in February" ; Sterneck, Prod. Schmett.fauna

Böhmens, p. 126, 1929 : ,, Defekte, Anfang 4 gefundene

Stücke dürften als Falter überwintert haben"), dan is het

wel zeer waarschijnlijk, dat ook de vlinder zelf kan over-

winteren. Maar of dit alleen binnenshuis kan gebeuren en

of het regel dan wel uitzondering is, dat laat in het jaar uit-

gekomen vlinders overwinteren, is onbekend. Vermoedelijk

vliegen de afstammehngen van overwinterde imagines in Juh

en Aug.
Ongetwijfeld wordt deze vrij ingewikkelde biologische

kwestie voor een deel veroorzaakt door het feit, dat clavi-

palpis tegelijkertijd een echt natuurdier en een voorraaddier

is. Buiten komen vermoedelijk niet meer dan 2 gens, voor,

doch de exx., die binnenshuis leven, brengen het w^el tot een

partiëele derde, die dan als imago schijnt te kunnen over-

winteren. Dit stemt ook overeen met B o 1 d t 's ervaringen

in Soden (Taunus) (in htt.).

Var. 1. f. clavipalpis Scop., Ent. Carn., p. 213, 1763.

Grondkleur der wis. bruinachtig grijs (,,Alae anticae cervi-

nae Alae anticae subfusco leniter nebulosae"), teekening

duidelijk. Hoofdvorm.
2. f. quadripunctata F., Syst. Ent., p. 594, 1775. Als de

vorige vorm, maar het franjeveld sterk verdonkerd. (,, Margo
posticus obscurior"). In werkelijk typische exx. niet gewoon.
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Warga, Diepenveen, Putten, De Bilt, Amsterdam, Breda
(Z. Mus.).

3. f. obscma Prout, Ent. Ree. vol. 6, p. 224, 1895 [thun-

bergi Nordstrom, Ent. Tidskr., vol. 54, p. 225, pi. 11, fig.

27—29, 1933). Grondkleur der wis. donker grijsachtig bruin,

teekening onduidelijk. Waarschijnlijk alleen of hoofdzakelijk

bij de ? ? , daar deze gemiddeld al iets donkerder zijn dan
de S 5 . Seitz, Suppl., III, pi. 21e, fig. 5 ; Svenska Fjärilar,

pi. 27, fig. 6 b, 1939. Nijmegen, Amsterdam, Schiebroek

(Z. Mus.) ; Wassenaar (Wiss.).

4. f. pallida nov. Grondkleur der vvls. lichtgrijs i
) . Nij-

megen {$), Vorden ( $ ) (Z. Mus.) ; Velzen (9) ; Breda
(19, 21), Oisterwijk (10), Bergen op< Zoom (L. Mus.) ; Zeist,

Voerendaal (Br.).

5. f. obsoleta nov. De dwarslijnen op de vvls. ontbreken

geheel. 2) Nijmegen, Vogelenzang (Z. Mus.) ; Breda (27).

6. Dwergen. Apeldoorn (de Vos).

489. C. selini Bsd. Verbreid in het O. en in de duinstreek,

tot nog toe hoofdzakelijk op zandgronden. Lokaal en nog
steeds vrij zeldzaam.

Pas in 1922 werd de soort voor het eerst in ons land aan-

getroffen en wel te Leuvenum
(
door Tutein Nolthe-

n i u s) en te Roermond (door L ü c k e r). Waarschijnlijk

kwam selini vroeger inderdaad niet in Nederland voor (in

geen enkele oudere collectie bevond zich tusschen clavipalpis

een niet herkend ex.) en is de uitbreiding van het areaal van
betrekkelijk recenten datum. Hierop wijst ook de ervaring in

andere gebieden. Zoo is de vhnder pas sedert 1918 van
Bornholm bekend en werd in 1932 het eerste ex. in Noord-
Jutland gevangen (overigens nog niet in Denemarken aan-
getroffen). Het eerste zekere Hamburgsche ex. dateert van
1908. In Groot-Brittannië komt selini niet voor, zoodat de
westgrens van het areaal langs onze duinstreek loopt. Hoogst-
waarschijnlijk is de soort op het oogenblik bij ons ingeburgerd,

dus inheemsch.

1 gen., begin Juni tot in de tweede helft van Juli (4-6 tot

18-7).

V i n d p 1. Gdl. : Putten, Leuvenum, Ermelo, Twello ( zeld-

zaam) ; Doetinchem, Lobith. N.H. : Haarlem, Overveen,
Aerdenhout, Zandvoort. Z.H. : Wassenaar. Lbg. : Venlo,
Roermond.

Var. De grondkleur wisselt van blauwachtig grijs tot

blauwachtig bruin. De teekening der vvls. is onduidelijk. De

^) Ground colour of the fore wings pale grey. (Tutt mentions in

Brit. Noct., I, p. 152—̂153, 1891, several pale forms under names which
are either homonyms or indicate quite distinct species and which cannot
be used therefore).

^) The transverse lines on the fore wings fail completely.
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meeste exx. zijn vrij klein. Onze vorm verschilt dan ook ta-

melijk sterk van het grootere lichte scherpgeteekende ex.

uit Midden-Duitschland, dat als typisch afgebeeld is in Seitz,

Suppl., vol. 3, pi. 21 c, fig. 6. Het Nederlandsche materiaal

is echter nog te gering om er een definitief oordeel over uit

te kunnen spreken.

Caradrina O»

490. C. morpheus Hufn. Verbreid over het geheele land

op allerlei grondsoorten, gewoon. Bekend van Vlieland, Ame-
land en Schiermonnikoog. 1 gen,, eerste helft van Mei tot

begin Aug. (12-5 tot 7-8), hoofdvhegtijd half Juni tot half

Juh.

Var. 1. f. morpheus Hufn. Grondkleur der wis. geelachtig

bruin (,,vuil geel", schrijft Hufnagel), teekening duide-

lijk. Vrij gewoon.
2. f. ochracea Lenz, in Osthelder, Schmett. Südb., p. 306,

1927. Vvls. zeer licht geelbruin met onduidelijke teekening.

(De afbeelding, pi. XV, fig. 19, vertoont juist een duidelijk

geteekend ex. !) Hiertoe kunnen alleen de allerlichtste exx.

gerekend worden. Amsterdam (Vari).

3. f. spalleki Kitt, Verh. zool. -bot. Ges. Wien, vol, 67,

p. (138), 1917. Grondkleur der vvls. hcht, maar wortelveld

en achterrandsveld zwartbruin (het laatste met lichte golf-

lijn), ronde vlek en niervlek zwartbruin gevuld. Een mooie
bonte vorm. Soest (Lpk. ).

4. f. obscura Tutt, Br. Noct., I, p. 147, 1891. Grondkleur
der vvls. donker grijsachtig tot zwartachtig bruin, teekening

in den regel minder duidelijk. Keer, pi. 48, fig. 3 ; South,

pi. 151, fig. 5 ; Seitz, Suppl., III, pi. 21 h, fig. 5. Hoofdvorm.
5. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Zie ook fig. 19

in Osthelder! Amsterdam (Lpk,).

6. f. minor Tutt, I.e. Dwergen. Twello (Gold.) ; Amster-
dam (Knf. ).

Hoplodrina Boursin.

49L H. blanda Schifi, 1775 (taraxaci Hb., 1809—1813).
Verbreid over een groot deel van het land, maar stellig lo-

kaler en over het algemeen minder gewoon dan de volgende

soort. In de twee ,,groote" collecties (L. Mus. en Z. Mus.)
is slechts een kleine serie van blanda aanwezig, terwijl ook
het aantal hieronder volgende vindplaatsen (alle betrouw-

baar) voor zoon bekende soort opvallend gering is. Vermoe-
delijk is de vlinder in ons land echter meer verbreid dan
volgens de nu bekende gegevens lijkt.

1 gen., half Juni tot begin Aug. (18-6 tot 4-8).

V i n d p 1. Fr. : Ameland, Schiermonnikoog, Scherpen-
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zeel. Dr. : Veenhuizen, Wijster. Ov. : Almelo, Markelo,

Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Putten, Leuvenum, Apeldoorn,

Twello (gewoon en meestal vrij talrijk), Bennekom ; Lochem,

Aalten, Doetinchem, Lobith ; Berg en Dal, Ubbergen, Mal-

den, Hatert, Wamel. Utr. : Amerongen, Soest (geregeld),

Baarn, Nichtevegt. N.H. : Hilversum, Amsterdam (vrij ge-,

woon), Haarlem, Zandvoort. Z.H. : Leiden, Scheveningen,

Rotterdam, Dordrecht. N.B. : Oudenbosch, Breda, Vught,

Schaaik. Lbg. : Roermond, Brunsum, Nuth, Meerssen, Voe-
rendaal, Eperheide, Epen.

Var. De vlinder is vrij variabel, zoowel in kleur als in

duidelijkheid van teekening. Van de door T u 1 1 geciteerde

vormen (Br. Noct., I, p. 150) zijn de meeste echter niet met

zekerheid uit elkaar te houden door de zachte geleidelijk in

elkaar overgaande tinten.

1. f. blanda Schiff. Vvls. vrij donker roodachtig bruin-

grijs, teekening tamelijk duidelijk. Hoofdvorm.

2. f. su[[usa Prout, Ent. Ree, vol. 6, p. 227, 1895 {[usca

Lenz, in Osthelder, Schmett. Südb., p. 307, 1927). Grond-

kleur der vvls. zeer donker bruingrijs. Deze allerdonkerste

vorm komt vermoedelijk bijna alleen bij de 9 9 voor, die dan

soms een eenigszins purperachtige tint hebben, terwijl de

teekening zeer onduidelijk kan worden. Twello, Doetinchem

(Gold.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Ubbergen (Z. Mus.) ; Mal-

den, Hatert, Schaaik (Bo.) ; Aalten, Soest (Lpk.) ; Maarse-

veen, een scherp geteekend $ ! (Vari) ; Breda (12, 15) ;

Epen (Wiss.).

3. f. redacta Hw., Lep. Brit., p. 206, 1809. Vvls. grijsachtig

(,,AHs griseis"), zonder de bruine tint van den typischen

vorm. Aalten (Lpk.); Nijmegen, Baarn (Z. Mus.).

4. f. pallidior Lenz, I.e. Vvls. licht grijsbruin met gewoon-
lijk onduidelijke teekening. Tot nog toe zeldzaam. Ameland,

1 5 en 1 sterk glanzend 9 (Br.) ; Amsterdam, $ (v. d.

M.) ; Lobith, 1 S 1) (Sch.).

5. Dwergen. Twello (Gold.).

fSehalve de bovengenoemde komen nog verschillende vor-

men voor, die echter met het geringe ter beschikking staande

materiaal nog niet te classificeeren zijn. Zoo is bij een ,9 van

Den Haag (10) de eerste dwarslijn wortelwaarts en de tweede

franjewaarts door een lichtgrijze lijn gezoomd, waardoor de

vvls. er bonter uit zien. Gold. heeft een $ uit Twello, dat

eveneens vrij bont geteekend is door afwisseling van grijs-

achtig en chocoladebruin. Een $ uit Aalten (Lpk.) heeft

de vvls. even scherp geteekend als een normaal ex. van

alsines. Zie ook het ex. van Maarseveen ! Een $ van Doe-

^) Over dit ex. heeft Schol ten uitvoerig geschreven in T. v. E.,

vol. 81, p. 180, 1938.
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tinchem (Cold.) heeft een geslingerd-getande golflijn, terwijl

de ronde vlek tamelijk langwerpig is.

492, H, alsines Brahm» Algemeen in het geheele land,

zoowel op droge als vochtige gronden. 1 gen,, begin Juni tot

"half Aug. (4-6 tot 13-8). In Twello verschijnt de soort ge-

woonlijk iets vroeger in Juni dan blanda, maar beide ver-

dwijnen op denzelfden tijd in begin Aug.
Var. H. alsines is ongetwijfeld minder variabel in tint en

duidelijkheid van teekening dan H. blanda, hoewel sommige
exx. toch sterk op blanda kunnen lijken.

1. f. alsines Brahm. Grondkleur der wis. vuil bruinachtig,

in den regel met iets geelachtige tint ; teekening duidelijk.

Hoofdvorm.
2. f. su[[usa Tutt, Br. Noct., I, p. 147, 1891. Vvls. sterk

verdonkerd door bestuiving met zwarte schubben, vooral langs

voorrand en lijnen. Twello (Cold.) ; Bennekom (Cet.) ; Nij-

megen, Malden, Hatert, Schaaik (Bo. ) ; Hilversum (Doets).

3. f. elegans nov. Vvls. helder geelbruin met scherp af-

stekende teekening i). Colmschate, ,$ (Lukkien).

4. f. ochrea Warren, Seitz, III, p. 208, 1911. Kop, thorax
en vvls. licht okerachtig geel ; teekening onduidelijker. Har-
derwijk (Bo.).

5. f. rufescens nov. Grondkleur der vvls. roodachtig 2
)

.

Ongetwijfeld een zeldzame vorm ! Den Haag (Z. Mus., genit.

prep. no. V. 35, zie fig. 11).

6. f. sericea Speyer, Ent. Z. Stettin, vol. 28, p. 73, 1867.

Grondkleur der vvls. licht bruingrijs, teekening onduidelijk,

volkomen gel ij k aan die van zwak ge-
teekende b 1 a n d a-e x x. Amsterdam, l $ (L. Mus.).

Op m. De vorm werd bijna gelijktijdig zoowel door
Speyer (I.e.) als door Snellen (De Vlinders, I, p.

447, 1867) als een nieuwe soort onder den naam Caradrina
sericea beschreven. In T. v. E., vol. 13, p. 91, 1870, schrijft

Snellen echter, dat S p e y e r 's beschrijving de oudste is.

Behalve het $ van Amsterdam kende Speyer nog een

$ uit de omgeving van Kassei. Voor zoover ik kon nagaan,
zijn deze 2 exx. nog altijd de eenige bekende van dezen
merkwaardigen vorm gebleven. Den naam dankt de vorm
aan de glanzende wis. Intusschen is dit een vrij onstand-

vastig kenmerk, wat ook blijkt uit Speyer 's opmerking,
dat de glans bij het $ iets zwakker is dan bij het $ . Het
schijnt, dat zwak geteekende exx. over het algemeen sterker

glanzende vleugels hebben dan de normale, zooals ook blijkt

uit de vangst van een zeer glanzend nauwelijks geteekend

^) Fore wings clear yellow-brown with sharply contrasting markings.
^) Ground colour of the fore wings reddish.
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blanda- 9 (copulatie-apparaat gecontroleerd!) door Prof.

Brouwer op Terschelling.

De tweede reden, die beide auteurs er toe bracht sericea

als nieuwe soort te beschrijven, was de vleugelvorm. De wis.
zijn naar den achterrand toe minder sterk verbreed dan dit

gewoonlijk bij Hoplodrinas het geval pleegt te zijn. Intus-

schen komen onder grootere series wel meer exx, met af-

wijkenden vleugelvorm voor.

Zoowel Speyer als Snellen beschrijven de grond-
kleur als geelachtig grijs (,,ockergelbhchgrau, beim Weibchen
mehr graulich lehmgelb", resp, : ,, licht geelgrijs"). Het $,
dat ik kon bestudeeren, heeft licht bruingrijze wis. zonder
gele tint, misschien veroorzaakt door ouderdom.

Wat echter onmiddellijk opvalt en naar mijn meening met
de lichte grondkleur het hoofdkenmerk van den vorm uit-

maakt, is de zeer zwakke teekening. Naar de wl.teekening
is het $ absoluut niet als een alsines-voxm te herkennen.
De avis. zijn echter, hoewel in overeenstemming met de wis.
lichter dan gewoonlijk, eenkleurig licht bruingrijs, dus iets

donkerder dan bij de blanda- $ S . Maar de sprieten laten

niet den minsten twijfel : zij zijn gelijk aan die van alsines,

zooals reeds Speyer schreef (I.e., p. 76). Ook de valven
zijn identiek aan die van alsines i

)

.

7. f. clausa nov. Zie pag. (204). Twello, 1 $ (Cold.).

Op m. Hoplodrina blanda en H, alsines zijn twee soorten,

die voor vele Lepidopterologen haast even moeilijk te onder-
scheiden zijn als Apatele psi en tridens. Meermalen is zelfs

twijfel uitgesproken, of blanda en alsines wel twee goede
soorten zouden zijn, o.a. door Snellen (zie De Vhnders,
I, p. 446). Alleen het feit, dat witte en grijze rupsen steeds

blanda, bruine steeds alsines opleverden, weerhield hem er

van ze tot één soort te vereenigen. Maar Prof. Van Leeu-
wen kreeg bij twee ab ovo kweeken van blanda zoowel
bruinachtige als grijswitte rupsen met verschillende tusschen-

1) I could examine the $ type of sericea Speyer (= sericea Snellen,

De Vlinders, I, p. 447, 1867). It belongs to a very remarkable form
of alsines (which followed already from Speyers exact description
of the antennae), distinguished by the pale brown-grey (yellowish-grey,
according to both authors) ground colour and the very indistinct mar-
kings, which are completely identical with those
of indistinctly marked examples of blanda ! The hind
wings are unicolorous pale brown-grey, a little darker than with blanda-

$ $
It would be very desirable to re-examine also Speyers Ç from

Kassel, as there is no certainty, that this really belongs to alsines. If

this is still in existence and it proves to belong to blanda, I restrict

sericea to the a/sines-form.
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tinten (zie T. v. E., vol. 25, p. CXXXIIIi)). En in den
zomer van 1882 kreeg Snellen ,,uit 3 bruine rupsen twee
typische voorwerpen van Alsines Brahm en een derde,

dat, zooals hij aantoont, juist het midden houdt tusschen

deze en den type van Tataxaci". "Zoo lag de onjuiste con-

clusie voor de hand, dat er maar één soort was en is het

begrijpelijk, dat Ter Haar in zijn bekende werk (p. 198)

beide onder den (toen) oudsten naam vereenigde.

I. Habitus, kleur en teekening. Gemiddeld
is H. blanda kleiner dan H. alsines. De vlucht van blanda is

28—33 mm (gemiddelde van een aantal gemeten exx. :

30,9 mm), die van alsines 30—35 mm(gemiddelde : 32,6 mm).
De grondkleur van blanda heeft dikwijls een eenigszins rood-

achtige of purperachtige tint, die van alsines in den regel een
geelachtige tint in het bruin. De roodachtige alsines lijkt

echter weer sterk op sommige exx. van blanda. De avis, van
blanda zijn bij het $ lichtgrijs, tegen den achterrand bijna

altijd donkerder door bruinachtige bestuiving; bij de 9,9
zijn ze veel donkerder en is in den regel alleen de wortel iets

lichter, maar exx. met eenkleurig bruingrijze avis., even don-

ker als bij alsines, zijn verre van zeldzaam ! Er behoeft weinig

twijfel aan te bestaan, of dergelijke dieren waren de ,,tus-

schenvormen", die Snellen en zijn tijdgenooten parten

speelden. Men leze Van Leeuwen 's relaas nog maar
eens na, om te zien, hoeveel waarde aan de tint van de avis.

gehecht werd !

De avis. van alsines zijn bij het $ bruingrijs, maar vaak

Fig. 8. A. Voorvleugel van Hoplodrina blanda Schiff. ;

B. van H. alsines Brahm. Vergroot.

^) Vari Leeuwen! zelf meende, dat hij zoowel een broedsel van
een blanda- 9 als van een alsines- 9 had. Maar Snellen en De
Graaf hielden alle afstammelingen voor blanda (in vol. 25 staat;

alsines, in vol. 26, p. CXXXVen volg. gecorrigeerd in taraxaci = Man'
da). Dat zij goed gezien hebben, blijkt uit het feit, dat beide broed-
sels in het najaar bij kweeken binnenshuis een tweede gen. leverden.

Dit lukt alleen bij blanda (en zelfs makkelijk), maar niet bij alsines.

Daar komen de vlinders toch pas het volgende voorjaar uit. Zie Wa r-

necke, Groszschmett. Hamburg-Altona, V, p. 29, 1931. Intusschen
blijkt hieruit weer, hoe makkelijk men zich soms in beide soorten kan
vergissen bij het determineeren !
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is de achterrand toch nog donkerder dan de wortel, zoodat
ze veel lijken op die van het blanda-, 9 . De 9 ;

9 van alsines

hebben eenkleurig bruingrijze avis., waarvan de tint echter

varieert in overeenstemming met die van de wis.

De teekening der wis. is bij blanda veel zwakker dan bij

alsines. Laatstgenoemde soort heeft een duidelijke, scherp
getande eerste dwarslijn, een opvallend donkere midden-
schaduw, een duidelijke eveneens scherp getande tweede
dwarslijn en in den regel een veel opvallender donkere
beschaduwing van de golflijn dan blanda. De wis. maken
daardoor een bonten indruk. Bij blanda zijn de
dwarslijnen veel onduidelijker, soms maar gedeeltelijk te zien,

terwijl de middenschaduw nauwelijks of in het geheel niet

afsteekt. De wis. zijn daardoor veel eenkleuriger
(zie fig. 8). Ongetwijfeld zijn dan ook de meeste exx. voor
een eenigszins geoefend oog aan de teekening van de wis.
te herkennen. Maar geen van beide soorten is helaas stand-
vastig wat deze kenmerken betreft. Ik vermeldde reeds het

bonte blanda- $ van A'alten en dat van Maarseveen en zoo

^ komen ook bij alsines exx. voor
(afgezien van de extreme f, se-

ricea ! ) , waarbij de wl.teekening
nauwelijks scherper is dan bij

blanda. Dan beslist de totaal-

indruk, maar liever : het genita-

liën-praeparaat !

OL

^

/

Fig. 9. Gedeelte van de spriet;

a. H. alsines, b. H. blanda,

50 X vergroot.

II. De sprieten der $ $ .

Reeds Speyer ( Ent. Z. Stet-

tin, I.e., p. 76) beschreef uitvoerig

de verschillen in de sprieten der

$ $ . Bij sterke vergrooting blij-

ken deze organen bij alsines dik-

ker te zijn dan bij blanda, met
breedere insnijdingen en grovere

beharing. Ook met een goede
loupe is wel het verschil in dikte

te zien. Vgl. fig. 9.

In de palpen kon ik geen door-

gaand verschil vinden.

III. Het copulatie-apparaat. Zoowel de $ $

als de 9 9 vertoonen constante verschillen, die eiken twij-

fel aan het bestaan van twee soorten opheffen. De genitaliën

lijken echter zeer sterk op elkaar, zoodat we ongetwijfeld met
twee naverwante soorten te doen hebben. Blanda en alsines

vormen weer een prachtig voorbeeld van een z.g. dubbelsoort

of tweelingsoort.
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Fig. 10. A : valve van H. blanda ; B : van H. alsines. 1 =
van den cucullus, 2 = ampulla. 14 X vergroot.

anaalhoek

$ . Dr. F. Heydemann was zoo vriendelijk mij de

verschillen mede te deelen, die hij bij de $ $ gevonden had en

die voor het grootste deel door het Nederlandsche materiaal

bevestigd werden.

1. De onderste hoek van den cucullus is bij alsines spitser

en langer, bij blanda stomper afgerond.

2. De ampulla is bij blanda slechts 2/3 maal zoo lang als

bij alsines. Zie voor 1 en 2 fig. 10.

^J2

Fig. 11. Verschillende juxta-vorraen. Links (praep. no. 41 en no. 67)
H. blanda; rechts (no. V. 35 en no. 32) H. alsines. 25 X vergroot.

3. De juxta (fultura inferior) is bij blanda lang toegespitst,

bij alsines breeder. Zie fig. 11.

4. De buitenste doorn aan de spits van den aedoea-
gus is bij blanda slechts half zoo groot als bij alsines, vaak
nog veel kleiner. Zie fig. 12. Dit kenmerk is echter lang niet

altijd te controleeren. Vaak zijn de 2 doorn tj es in het prae-

paraat volkomen onzichtbaar, zoowel aan de boven-, als aan
de onderzijde.

De doornbundels van de vesica zijn zoo variabel, dat het

mij niet gelukte een standvastig verschil tusschen beide soor-

ten bij mijn praeparaten te vinden.

In Lambillionea, 1930, p. 43, fig., geeft Bentinck als

verschil tusschen beide soorten den vorm van den proximalen
rand van den sacculus (onderste gedeelte van de valve). Dit
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'Fig. 12. Boven: aedoeagus van H. alsines (no. 32) ; onder:

van H. blanda (no. 78). 20 X vergroot.

kenmerk is echter onbruikbaar door de groote variabiliteit

van dezen rand. Den afgebeelden alsines-vovm vond ik zelfs

bij geen van mijn praeparaten.

Fig. 13. Links : 9 copulatie-apparaat van H. blanda (no. 62)

rechts: van H. alsines (no. 64). 10 X vergroot.
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9 . Zie fig. 13. Hoewel de beide afbeeldingen belangrijke

verschillen laten zien in den vorm van de insnijding van het

zevende sterniet, dien van den ductus bursae en van de bursa

zelf, blijken al deze kenmerken zoo variabel te zijn, dat ze

voor de determinatie onbruikbaar zijn. Omde groote veran-

derlijkheid van den distalen rand van het zevende sterniet te

demonstreeren, heb ik nog eenige vormen in fig. 14 afgebeeld.

Het eenige bruikbare kenmerk.waaraan ik de ? ? kon her-

kennen, was, dat het onderste gedeelte van de bursa bij alsines

meer ventraalwaarts (dus in het praeparaat naar boven) om-
gebogen is dan bij blanda, terwijl de bovenste gedeelten van

de bursa bij alsines in den regel sterker gechitiniseerd zijn

dan bij de andere soort.

Fig. 14. Verschillende vormen van den distalen rand van het zevende

sterniet. Links (no. 34 en no. 73) H. blanda ; rechts (no. 61 en no. 65)

H. alsines. 25 X vergroot.

Zusammenfassung. Die Vorderflügel sind bei blanda ein-

farbiger durch die schwächere Zeichnung, bei alsines bunter,

besonders durch den deutlicher hervortretenden Mittelschat-

ten und durch die stärkere Beschattung der Wellenlinie,

während auch die beiden Querlinien viel deutlicher sind.

Leider gibt es aber Ausnahmen. Ich sah ein sicheres blanda-

$ mit ebenso bunt gezeichneten Vdfl. wie alsines und bei

letztgenannter Art gibt es dann und wann Exx. (ganz abge-

sehen von der f. sericea), welche in der Zeichnung kaum von
blanda zu unterscheiden sind. Aber dann sind die Grundfarbe
der Vdfl. und die Hfl. der $ $ meistens wieder gute Kenn-
zeichen. Die Hfl. der 9 9 können bei beiden Arten ganz

gleich sein.

Die Fühler des $ von alsines sind dicker, die Ein-

schnitte breiter und die Behaarung gröber als bei blanda.

Die unterschiede im Genital-Apparat sind gering.

$ . Dr. F. Heydemann war so liebenswürdig mir die

von ihm gefundenen Unterschiede mitzuteilen, wofür ihm auch

an dieser Stelle bestens gedankt sei.

1. Der untere Winkel des Cucullus ist bei alsines spitzer

und länger, bei blanda stumpfer gerundet.

2. Die Ampulla ist bei blanda nur 2/3 so lang.
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3. Die Juxta (Fultura inferior) ist bei blanda lang zuge-

spitzt, bei alsines breiter.

4. Am Aedoeagus ist der äussere Hakendorn an der

Spitze bei blanda halb so gross wie bei alsines, oft noch viel

kleiner. (Die beiden Dornen sind im Präparat aber oft

schwierig oder gar nicht zu sehen, weder oben noch unten).

Die Dornenbüschel der Vesica sind bei meinen Präparaten

so variabel, dass es mir nicht möglich war sie als Bestim-

mungsmerkmal zu benutzen.

Die von B e n t i n c k angegebenen Unterschiede ( Lam-
billionea, 1930, S. 43, Fig.) in der Form des proximalen

Sacculusrandes sind unbrauchbar (Form nicht konstant).

9 . Die beträchtlichen Unterschiede, welche Fig. 13 in der

Form des distalen Randes des 7. Sternits, des Ductus bursac

und der Bursa selbst zeigt, i) ergeben sich leider alle als sehr

variabel und nicht artbestimmend. Vgl. auch Fig. 14 ! Ich

konnte die 9 5 aber immer daran erkennen, dasz der untere

Teil der Bursa bei alsines stärker ventralwarts (im Präparat

also nach oben) gebogen ist als bei blanda und die oberen

Teile der Bursa bei alsines meistens stärker chitinisiert sind

als bei der anderen Art.

Hydrillula Tams,

493. H. palustris Hb, Bewoner van vochtige terreinen,

tot nog toe zeer lokaal en zeldzaam in verschillende deelen

van het land aangetroffen.

In Denemarken zoowel op de eilanden als in Jutland lo-

kaal en slechts in weinig exx. In Sleesw^ijk-Holstein bij Kiel

en Lübeck ; bij Hamburg zeldzaam op vochtige plaatsen ;

bij Bremen zeldzaam ; bij Hannover zeldzaam ; in Westfalen
bij Osnabrück (zeldzaam), Munster, Waldeck en in het

Roergebied ; niet aangetroffen in de Rijnprov. Evenmin
waargenomen in België. In Groot-Brittannië alleen bekend uit

Engeland : bij Norwich in Norfolk, in de Fens (Cambridge-
shire en Lincolnshire), bij Y^ork en bij Carlisle (in het noor-

den van Cumberland bij de Schotsche grens). Niet aange-

troffen in Ierland.

1 gen., vliegtijd voor zoover bekend : eind Mei tot half

Juni (29-5 tot 15-6).

Vin dpi. Ov. : Markelo. 7-6-1918 (Btk., 4 exx., waar-
van 2 in Z. Mus.) ; Almelo, 29-5-1936 (Cet.). Odi. : Twello,

3-6-1930. drie S S, 15-6-1930, één $ (Cold.) ; Aalten, 29-

5-1935 (v. G.). N.H. : Amsterdam, 31-5-1930, ,t (v. d. M.);
Vogelenzang, 29-5-1937 (Wiss.).

^) Der abgebildete blanda-Typus scheint selten zu sein. Meistens ist

die Form ungefähr dieselbe wie die des alsines-^ $ .
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Laphygma Gucncc. i
)

494. L. exigua Hb. T r e k v 1 in d e r uit Zuid-Europa.
Na de eerste vangst in 1868 heeft het bijna drie kwart eeuw
geduurd, voor er meerdere volgden, doch de laatste jaren

is de soort nogal eens bij ons aangetroffen. Vooral 1938
schijnt een bijzonder goed exigua-)aar geweest te zijn.

In Denemarken alleen één keer op Bornholm, overigens

nog nergens w^aargenomen. Niet bekend van Sleeswijk-

Holstein ; van Hamburg alleen een oude opgave in de lijst

van Tes si en (1855) ; niet bij Bremen en Hannover;
niet in Westfalen; in de Rijnprov. 1 5 in 1912 bij Aken.
In België bij Virton, Namen en Verviers. In Groot-Brittannië

is de vlinder vooral in het zuiden van Engeland waargeno-
men, in sommige jaren zelfs in vrij groot aantal aan de
zuidkust (weer een bevestiging van den regel, waarop ik

reeds meermalen de aandacht vestigde : de gunstige ligging

van dit gebied voor zuidelijke immigranten), verder in het

zuiden van Wales en naar het noorden tot in Lancashire en

Yorkshire. In Ierland slechts twee maal gevangen (1899 en

1903). De vlinder trekt in den regel dus niet zoo ver noor-

delijk als andere zuidelijke soorten, w^aardoor ook de meestal

groote zeldzaamheid in de ons omringende gebieden op het

Continent en in ons eigen land verklaard wordt.

In ons land vooral in Juli en Aug. waargenomen (24-7

tot 15-8), in 1938 bovendien weer eind Sept. en begin Octr.,

zoodat exigua zich hier toen misschien 1 gen. voortgeplant

heeft.

Vin dpi. Old.: Twello, 25-9-38 (Gold.). Z.H.: Was-
senaar, 2 en 5 Aug. 1938, 1-10-38, 15-8-41 (Wiss.) ; Dord-
recht, 24-7-1868 (Jch.). Zl. : Serooskerke 10-8-37, 5-8 en
8-8-38 (Br.) ; Goes. 3 exx. in 1938 (Van Willegen). Lbg. :

Epen, 30-7-38 (Wiss.).

Hapalotis Hb.

495. H. venustula Hb. Verbreid in boschachtige streken

in het O. en Z., plaatselijk soms gewoon, 1 gen., half Mei
tot half Tuh (15-5 tot 16-7).

V i n d p 1. Dr. : Wijster. Ov. : Diepenveen, Colmschate.

Gdl. : Putten, Apeldoorn, Twello (geregeld), Velp, Arnhem,

^) Prodcnia (Gucncc) litura F., 1775 (littoralis Bsd.. 1834). Adventief,

tot nog toe slechts eens in Nederland aangetroffen. In Denemarken eens

op Lolland, met planten uit Italië. In het omringende Duitsche gebied

alleen eenige malen te Hamburg aangevoerd met bananen. Niet bekend
uit België. In Groot-Brittannië nu en dan gekweekt uit met tomaten ge-

importeerde rupsen.

Vindpl. N.H. : Alkmaar, 1 ex. in 1922 uit een met bananen geïm-

porteerde rups (T. V. E., vol. 66, p. XXXVIII, 1923 ; ex. in coll.-Btk.).
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Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Bennekom (gewoon) ;

Ruurlo, Döetinchem, Bijvank, Montferland, Lobith, Ubber-
gen, Nijmegen, Malden, Hatert. Utr. : Amersfoort. N.H. :

Hilversum, Laren, Overveen. N.B. : Breda, Oisterwijk,

Deurne. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Roermond, Meerssen, Epen,

Holset, Vaals.

Var. De wis. variëeren iets in de uitbreiding van het

wit en de sterkte van de rose tint.

Celaena Stephens,

496. C. leucostigma Hb. Verbreid over het geheele land

op vochtige terreinen, al naar de vindplaatsen en jaren wis-

selend in aantal. 1 gen., eind Juni tot begin Septr. (30-6 tot

2-9) ; in coll.-C e t o n een zeer laat ex. van 7-10-1871,

gevangen te Sneek.

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog, Warga, Sneek, Rijs,

Wolvega, Scherpenzeel. Gr. : Delfzijl, Groningen. Dr. : Pa-

terswolde, Odoornerveen. Ov. : Borne. Gdl. : Nijkerk, Apel-

doorn, Twello (gewoonlijk om het andere jaar, niet talrijk),

Wilp, Laag Soeren ; Zutfen, Vorden, Wientjesvoort, Groen-

lo. Aalten, Lobith (in 1934 bij honderden) ; Ubbergen, Nij-

megen, Meerwijk, Hatert, Geldermalsen. Utr. : Utrecht,

Nichtevegt. N.H. : Holl. Rading, Bussum, Kortenhoef, Am-
sterdam, Spanbroek, Texel. Z.H. : Hillegom, Noordwijk,

Warmond, Rotterdam, De Beer, Numansdorp. Zl. : Groede.

N.B. : Ginneken, Breda, Tilburg, Oudenbosch, Vught,

's-Hertogenbosch, Oisterwijk, Deurne. Lbg. : Venlo, Tege-
len. Roermond, Melick, Kerkrade, Voerendaal.

Var. 1. f. pallida Hdm., Ent. Z., vol. 52, p. 47, fig., 1938.

Vvls. bleek roodachtig bruin, alleen de niervlek duidelijk af-

stekend, avis. vuilwit. Lobith (Sch., type) ; Dordrecht (Jch.).

2. f. leucostigma Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 375, 1803-

1808. Vvls. eenkleurig donkerbruin, dwarslijnen echter dik-

wijls nog zichtbaar ; niervlek geel. Gewoon.
3. f. albipuncta Tutt, Entomol., vol. 23, p. 13, 1890. Als

de vorige vorm, maar niervlek wit. Keer, pi. 44, fig. 6 ; South,

pi. 143, fig. 1. Op alle vindplaatsen, maar veel minder dan
leucostigma.

4. f. nigrobrunneata Du Bois-Reymond, Z. Wiss. Ins.biol.,

vol. 26, p. 39, 1931. Vvls. eenkleurig zwartbruin, met gele

(of witte) niervlek. Scherpenzeel (wit, L. Mus.) ; Paters-

wolde (wit, Wiss.) ; Holl. Rading (Doets).

5. f. purpurascens nov. Vvls. paarsachtig, middenveld

donker paarsachtig met krijtwitte omtrek van de niervlek i).

Twello (Gold.).

^) Fore wings purplish, central area dark purplish with chalky white

circumscription of the reniform stigma.
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6. f. fibrosa Hb., I.e., fig. 385. Vvls. helder roodachtig,

niervlek wit, gewaterde band iets geelachtig rood. Twello
(Cold.).

7. f. lunina Hw., Lep. Brit., p. 209, 1809. Vvls. bont : een
lichte gevorkte ader onder de niervlek, gewaterde band licht ;

niervlek wit. Seitz, pi. 46 a, fig, 4. Stellig een vrij zeldzame
vorm. Apeldoorn (de Vos, Wiss.) ; Twello, Groenlo (Cold.);

Zutfen (Z. Mus.) ; Lobith (Sch.) ; Amsterdam (11) ; Texel
(Van Leyden) ; Roermond (Fr.).

8. f. intermedia-flavo Tutt, I.e. {[lauo-lunina Tutt, Br.

Noct., I, p, 68, 1891). Als 7, maar niervlek geel. South, pl.

143, fig. 2 (vrij zwak). Op alle vindplaatsen, maar waar-
schijnlijk iets minder gewoon dan de typische leucostigma.

497. C. haworthii Curtis. Zeer lokaal op moerassige
plaatsen, zeldzaam, in hoofdzaak een veenbewoner.

In Denemarken lokaal op de eilanden, in Jutland lokaal,

maar verbreid, gebonden aan venen. In Sleeswijk-Holstein

verbreid in venen ; bij Hamburg overal in de omgeving in

venen, sommige jaren niet zeldzaam ; bij Bremen in 1926 in

verscheiden exx. in het ,,Königsmpor" ; bij de stad Hannover
zeldzaam, bij Sögel in Hann. talrijk ; in Westfalen vroeger
bij Munster, in 1930 en 1932 bij Ondrup in het Roergebied ;

in de Rijnprov. bij Krefeld en tot 1927 in een nu drooggelegd
moeras bij Bonn. In België zeer zeldzaam waargenomen : op
de Baraque Michel (bij Eupen, dus waarschijnlijk Duitsch
gebied), Chenée bij Luik en Boitsfort. In Groot- Brittannië

in de moerassen van Oost-Engeland, maar veel talrijker op
de veenachtige heiden en moerassen van Noord-Engeland
en Schotland, tot op de Shetland-eilanden toe. In Ierland

verbreid, maar hoofdzakelijk in het noorden, in uitgestrekte

venen en moerassen.

1 gen., eerste helft van Juli tot begin Septr. (12-7 tot 5-9).

V i n d p 1. Fr. : Wolvega. Gr. : De Punt. Ov. : Almelo,
Markelo. Gdl. : Harderwijk, Twello (zeldzaam, 2 exx.).

N.H. : Kortenhoef. N.B. : Breda. Lbg. : Maasniel, Roermond,
Mehck.

Var. Warren schrijft in Seitz, III, p. 174, 1911, dat
de Britsche vorm kleiner en minder levendig geteekend is

dan die van het vasteland. Hoewel het Nederlandsche mate-
riaal vrij gering is, kan toch vastgesteld worden, dat onze
vorm grootendeels met den Britschen over-
eenstemt. Maar naast de typische exx. worden voor-

werpen aangetroffen, die door hun grootte, kleur of teekening

een overgang vormen naar den jMiddeneuropeeschen vorm of

er zelfs geheel mee overeenkomen. Ook bij deze soort blijkt

dus weer, dat ons land (en dan vooral het oostelijk deel) een

overgang vormt van het Atlantische naar het Continentale

klimaatgebied.
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1, f. haworthii Curtis, British Entom., VI, pi. 260, 1829.

Grondkleur der wis. donker roodachtig bruin, niervlek groo-

tendeels donker gevuld en daardoor weinig afstekend. South,

pi. 128, fig. 7. Kleine vorm : South ongeveer 25 mm, in Z.

Mus. 5 van de ó exx. 25 à 26 mm. Onze hoofdvorm.

2. f. erupta Germar, Fn. Ins. Eur., XXII, pi. 15, fig. a, b,

1842. Grondkleur der wis. bruinzwart tot zwartachtig, zon-

der roode tint ; niervlek wit, vol, scherp afstekend. Grootere

vorm (27-30 mm). Seitz, pi. 41 b, fig. 4 ; Keer, pi. 40, fig. 14.

De Punt (een klein ex.. Wiss.) ; Twello (Gold.) ; Roermond
(Lek.).

Gortyna Hb«

498. G. flavago Schiff., 1775 {ochracea Hb., 1786). Ver-

breid over een groot deel van het land, plaatselijk niet onge-

woon. 1 gen., begin Aug. tot tweede helft van Octr. (7-8

tot 18-10).

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog, Warga, Weidum, Fra-

neker, Bolsward. Gr. : Loppersum, Groningen. Dr. : Veen-
huizen. Ov. : Hengelo, Borne. Gdl. : Nijkerk, Putten, Nun-
speet, Apeldoorn, Twello (geregeld en talrijk), Empe, Ben-

nekom ; Lochern, Borculo, Aalten, Doetinchem, Doesburg,

Lobith, Herwen ; Huisen, Hatert, Weurt, Tiel. Utr. : Doorn,

De Bilt, Amersfoort, Soest, Utrecht, Zuilen, Maarsen, Loe-

nen, Nichtevegt. N.H. : Hilversum, 's-Graveland, Ankeveen,

Amsterdam, Terschelling, Driebuis, Haarlem, Bentveld. Z.H. :

Leiden, Wassenaar, Den Haag, Delft, Schiebroek, Rotterdam,

Numansdorp, Dordrecht. N.B. : Breda, Orthen, Vlijmen,

Nuenen. Lbg. : Venlo, Tegelen, Brunsum, Kerkrade, Oud-
Valkenburg, Meerssen.

Var. 1. f. flavago Schiff. Grondkleur der wis. goudkleu-

rig, bruin bestoven. Hoofdvorm.
2. f. suffusa Warren, Seitz, III, p. 225, pi. 46 c, fig. 3,

1911. Geheele wis., dus ook de paarse banden, roestkleurig

bestoven. (De banden zijn nog wel donkerder dan de grond-

kleur, maar veel meer bruinpaars, dus hchter dan normaal).

Twello (Gold.) ; Bennekom (tr.. Cet.) ; Amsterdam (tr., Z.

Mus) ; Haarlem (Wiss.) ; Breda (20).

3. f. ochracea Hb., Beitr. Schmetterl.k., I (Th. 1), p. 19,

pi. 2, fig. M, 1786. Kleine bleekgele exx. Hengelo (Btk.) ;

Twello (Gold.) ; Aalten (Cet.) ; Utrecht, Amsterdam, Breda

(Z. Mus.) ; Haarlem (Wiss.) ; Dordrecht (Jch.).

4. f. reducta nov. De donkere band aan den wortel der

wis. ontbreekt grootendeels of geheel i). Schiebroek (Z.

Mus.).

^) The dark band at the base of the fore wings fails for the greater

part or completely.
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Hydraecia Guenée. i
)

499. H. oculea L., 1761 {nictitans L., 1767). Verbreid over

de zandgronden van het geheele land, ook in de duinen.

Duidelijk gebonden aan droge gronden en daar vaak
gewoon. 1 gen., half Juli tot eind Septr. (17-7 tot 28-9).

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog, Kollum, Wolvega. Dr. :

Paterswolde, Veenhuizen, Schoonoord, Wijster, Frederiksoord,

Ov. : Almelo, Hengelo, Albergen, Denekamp, Dedemsvaart,
Rijsen, Bathmen, Colmschate. Gdl. : Putten, Ermelo, Leuve-
num, Elspeet, Nunspeet, Oldebroek, Tongeren, Heerde, Apel-
doorn, Twello (geregeld en gewoon). Eerbeek, Laag Soeren,

Velp, Arnhem, Oosterbeek, Bennekom (gewoon) ; Zutfen,

Barchem, Lochem, Vorden, Ruurlo, Haarlo, Groenlo, Aalten,

Doetinchem, Bijvank ; Berg en Dal, Ubbergen, Nijmegen.

Utr. : Amerongen, Doorn, Austerlitz, Zeist, De Bilt, Utrecht,

Groenekan. Maartensdijk, Amersfoort, Soest (gewoon).
N.H. : Holl. Rading, Hilversum, 's-Graveland, Huizen, Bus-

sum, Naarden, Muiderberg, Texel, Schoorl, Driebuis, Sant-

poort, Zandvoort. Z.H. : Hillegom, Noordwijk, Den Haag,
Dordrecht. Zl. : Domburg. N.B. : Oudenbosch, Breda, Til-

burg, Oisterwijk, Vught. Lbg. : Mook, Venlo, Steyl, Maas-
niel. Roermond, Melick, Ooi, Brunsum, Kerkrade, Bunde,
Meersen, Gronsveld, Valkenburg, Epen.

Var. Literatuur : Heydemann, Ent. Z., vol. 44, p.

358, 1931 ; vol. 45, p. 303, 1932 ; vol. 55, p. 206, 1941.

Bij deze en de volgende soort moeten twee begrippen scherp

van elkaar gescheiden worden : de geographische
variabiliteit (een bij de Agrotidae nog betrekkelijk

oppervlakkig bestudeerd onderwerp) en de individueele
va r i a b i 1 i t e i t, daar ons land een menggebied van twee
subspecies is, die natuurlijk door overgangen met elkaar ver-

bonden zijn.

A. subsp. oculea L. De typonominale vorm is klein (tot

ongeveer 28 mmvlucht), in typische exx. roodbruin met een

donkerder, paarsachtige tint in wortel- en achterrandsveld.

Een uitstekende afbeelding is Keer, pi. 44, fig. 7. Deze kleine

donkere vorm vliegt in de koelere deelen van ons wereld-

deel : geheel N.W. -Europa, Scandinavië en de daar tegenover

hggende kustgebieden van de Oostzee. De Nederlandsche

exx. (ook uit het zuiden) behooren er voor het allergrootste

deel toe.

B. subsp. chrysographa Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 221,

^) Guenée publiceerde den genusnaam het eerst in Ann. Soc. Ent.

Fr., 1841, p. 237, en schreef toen Hydraecia. Later, in Noctuélites, l,

p. 125, 1852, veranderde hij het woord in Hydroecia, welke schrijfwijze

daarna algemeen gevolgd w^erd, maar natuurlijk niet de prioriteit heeft.
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1800-1803 {nictitans Bkh., 1792, nom. praeocc. i)), Grooter

(tot 32 mmen zelfs wel meer), als de meeste exx. van de
volgende soort, en daardoor opvallend tegen den kleinen

vorm afstekend, zonder de paarsachtige tint en dus helderder

van grondkleur. De vorm van de gebieden met een vaste-

landsklimaat, dus in hoofdzaak beperkt tot Midden-Europa
(,,van zuidelijk Oost-Pruisen tot in de Noordelijke Alpen",

Heydemann, 1941), Prachtig afgebeeld in Svenska
Fjärilar, pi. 27, fig. 12a (een ex. van 34 mm!), waaruit

blijkt, dat de vorm ook in Scandinavië kan optreden. (Als

vlucht voor de Zweedsche exx. geeft Nordstrom op:
23-35 mm!). Deze Middeneuropeesche vorm komt bij ons in

een klein percentage waarschijnlijk overal in het O. en Z.
onder de soort voor. Soms is hij nog aan zijn tint te onder-

scheiden, die dan precies dezelfde is als die van de kleine

oculeas, waarmee hij samen voorkomt, maar ook kan hij zoo
met sommige /ucosa-vormen overeenstemmen, dat alleen

genitaalonderzoek zekerheid kan verschaffen. De zuivere

chrysographa Hb. met bruine grondkleur komt vrijwel vol-

komen overeen met H. fucosa f. btunnea Tutt.

Op het oogenbhk is de groote vorm van de volgende, door
het geheele O. en Z. verspreid liggende, vindplaatsen be-

kend (indien niets vermeld, dan steeds in typische witgevlekte

exx.) : Schoonoord, Nijmegen (Z, Mus.) ; Hengelo (Btk.,

zie f. aurigera) ; Colmschate (Lukkien, ook een oranje ge-

vlekt ex.) ; Putten (v. d. M.) ; Apeldoorn (de Vos, eveneens
met een ex. van f. etythvostigma) ; Twello, De Bilt (Gold.) ;

Bennekom, Soest (Lpk.) ; Bijvank, Tilburg (Sch.) ; Groene-
kan, Breda, Oisterwijk (L. Mus.) ; Epen (Wiss.).

Wat de individueele variabiliteit betreft,

zijn de volgende vormen uit Nederland bekend:
1. f. oculea L. Klein, vrij donker roodbruin met min of meer

duidelijke paarsachtige tint ; niervlek wit. Hoofdvorm ( dat

^) Heydemann indicates the larger subsp. of Central-Europe as

subsp. nictitans Bkh. This is, however, not permitted, for Phalaena
Noctua Nictitans Bkh., 1792, is, in accordance with the international

rules of zoological nomenclature, a primary homonym of Phalaena Noctua
Nictitans L., 1767 (and of Ph. N. Nictitans Goeze, 1781 ; Ph. N. Nicti-

tans Esp., 1788; Ph. N. Nictitans Villers, 1789).

The correct name for the Central-European subspecies is chrysographa
Hb., fig. 221. (Noctua Chrysographa Hb. is not a homonym of Ph. N.
Chrysographa Schiff., 1775, which must be considered as a nomen nudum
in this difficult group of forms and species).

There has been some controversy between Wa r n e c k e and Hey-
demann on the identification of H ii b n e r 's figure (vide Ent. Z.,

vol. 45, p. 80 and p. 109, 1931). The former considered it to represent

the next species, Hydraecia fucosa Frr., whereas Heydemann de-

termined it as belonging to H. oculea L. The latter identification is no
doubt correct. The copy of Hühners work in the Library of the

Netherl. Entomol. Soc, which is a very fine one, shows on b o t ti

fore Wings the full white reniform stigma of oculea, and not the

somewhat narrowed one of fucosa.
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wil dus zeggen : onder de kleine subspecies komt de door
Linné beschreven vorm het meest voor, maar overigens

varieert deze geographische vorm natuurlijk in grondkleur en
kleur der niervlek, even goed als de andere subsp.).

2. f. auricula Donovan, Nat. Hist. Brit. Ins., vol. 12, p. 5,

pi. 397, fig. 3, 1807. Vvls. roodbruin met voile gele niervlek.

Zeldzaam ! Exx. met gele kern, terwijl de rand wit blijft,

komen meer voor, doch deze behooren tot den typischen vorm
(„macula reniformi nivea : pupilla lunuli lutea"), evenals

natuurlijk de geheel wit gevlekte. De vlek moet, in overeen-

stemming met Donovan 's fig., even vol geel zijn als zij

bij den volgenden vorm oranjerood is. Oldebroek (45), Vor-
den (16), Breda (20); Apeldoorn (de Vos); Bennekom,
Aalten (Cet.).

3. f. erythrostigma Hw., Lep. Brit., p. 240, 1809. Vvls.

roodbruin, niervlek geheel oranjerood. South, pi. 143, fig. 4 ;

Svenska Fjär., fig. 13 b; Entomologist, vol. 21, pi. I, fig. 10,

1888, Wel zeldzaam, maar toch vrijwel overal onder de soort

voorkomend. Natuurlijk is de uiterste voorzichtigheid ten

opzichte van de bruine en roodbruine evenzoo gevlekte /u-

cosa- (en lucens-) vormen geboden. Meestal is de kleine

vlucht van onze exx. wel een vrij betrouwbare aanwijzing.

Colmschate (groot bruinrood ex., Lukkien) ; Nunspeet (Mac
G.) ; Heerde (Knf. ) : Apeldoorn (de Vos) ; Twello (Cold.)

Arnhem (L. Wag.) ; Bennekom (Cet, Lpk.) ; Aalten (dez.)

Nijmegen, Breda (Z. Mus.) ; Zeist (Br.) ; Soest (Lpk.)

Groenekan (L. Mus.) ; Hilversum (Doets) ; Texel, Den Haag
(Van Leyden) ; Driehuis (Van Berk) ; Oudenbosch (Colleg.

Berchmanianum ) ; Tilburg (v. d. Bergh).

4. f. obscura Tutt, Entom., vol. 21, p. 310, pi. I, fig. 12,

1888. Grondkleur der vvls. zeer donker bruinachtig rood tot

zwartachtig rood, soms bijna paars ; niervlek wit. Seitz, pi.

46 b, fig. 3. Albergen, Muiderberg (v. d. M.) ; Putten, Berg
en Dal, Nijmegen, Doorn, Noordwijk, Domburg (Z. Mus.) ;

Apeldoorn ( de Vos ) ; Bennekom ( Cet. ) ; Soest ( Lpk. ) ; Zeist

(Br.) ; Groenekan (L. Mus.) ; Holl. Rading, 's-Graveland,

Hilversum (Doets) ; Steyl (Latiers).

5. f. obscura-flavo Tutt, Br. Noct, I, p. 60, 1891. Als 4,

maar niervlek geel. De Bilt (L. Mus.) ; Zeist (Br.) ; 's-Gra-

veland (Doets).

6. f. obscura-rufo Tutt, I.e., p. 60. Als 4, maar niervlek

oranjerood. Zeist (Br.) ; Hilversum (Doets) ; Apeldoorn (de

Vos).
7. f. rosea Tutt, I.e., p. 309, 1888. Grondkleur der vvls.

helder (hcht) roodachtig, dwarslijnen onduidelijk, franje der

avis. rose; niervlek wit. (Zie voor determinatie: I.e., pi. I,

fig. 9, waar de vorm met gele niervlek is afgebeeld). Schoon-

oord, Naarden (Z. Mus.) ; Nunspeet (tr., Mac G.) ; Bar-

chem (23) ; Bijvank (Sch.).
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8. f. pallida Tutt, I.e., p. 310, pi I, fig. 8, 1888. Grond-

kleur der wis. licht geelachtig- of grijsachtig rood ; niervlek

wit. Schiermonnikoog (Wiss.) ; Wolvega (Wp.) ; Nunspeet

(Mac G.) ; Twello (Gold.) ; Arnhem (L. Wag.) ; Benne-

kom (Get.) ; Aalten (Get., Lpk.) ; Doetinchem, Austerlitz,

De Bilt, Hillegom (Z. Mus.) ; Bijvank (Sch.) ; Zeist (Br.) ;

Groenekan (L. Mus.) ; Soest (Lpk.) ; Holl. Rading, Hilver-

sum (Doets) ; Texel (Van Leyden).

9. f. pallida-flavo Tutt, I.e., p. 60, 1891. Als 8, maar nier-

vlek geel. Bussum (v. d. Wey) ; Huizen (Vari).

10. f. pallida-rufo Tutt, I.e., p. 60. Als 8, maar niervlek

oranjerood. Nijmegen (Z. Mus.) ; Dordrecht (Jeh.).

11. f. grisea nov. Grondkleur der wis. vuil geelachtig grijs

(precies als [.ucosa f. grisea Tutt), zonder eenige roode tint,

niervlek wit. i) Ongetwijfeld een zeldzame vorm. Wolvega
(Wp.) ; Groenekan, Noordwijk (L. Mus.).

12. f. auvigera Hdm., Ent. Z., vol. 45, p. 304, 1932. Vorm
van de groote Middeneuropepsche subsp. Vvls. roodbruin, in

het middenveld goudgeel getint met inbegrip van de vlekken ;

kop en borststuk en een vlek aan de vvl.punt eveneens goud-

geel ; avis. licht grijsgeel. Een zuidelijke vorm, beschreven

naar exx. uit Tessin. Meer naar het noorden volgens den

auteur (Ent. Z., vol. 55, p. 207, 1941) in zeer sterke over-

gangen alleen van bijzonder warme vindplaatsen bekend.

,, Zweifellos ist die besonders warme klimatische Lage ihrer

Fundorte Ursache ihrer Bildung" (I.e.). Ik zou dit voor ons

land niet durven bevestigen. De weinige Nederlandsche exx.

zijn door Heydemann zelf gedetermineerd. Hengelo
(Btk., een prachtig ex.) ; Nunspeet (tr., Mac G. ) ; Twello,

Groenlo (tr.. Gold.).

13. Dwergen. Zeist (Br.).

500, H. fucosa Frcyen Verbreid op niet te droge gronden :

vochtige zandgronden, kleigrond, in het lage polderland.

Over het geheele land gerekend minder talrijk dan oculea,

maar plaatselijk toch een gewone soort (Lobith en omge-
ving, Nijmegen, Texel 'Tdìjv.). 1 gen., begin Juli tot in de

tweede helft van Septr. (1-7 tot 18-9).

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog, Wolvega. Gr. : Noord-
broek. Dr. : Veenhuizen, Schoonoord. Ov. : Albergen, Lon-

neker, Hengelo, Almelo, Dedemsvaart, Colmschate, Kampen.
Gdl. : Nijkerk, Twello (lang niet alle jaren en weinig talrijk),

Arnhem ; Gorsel, Vorden, Groenlo, Aalten, Doetinchem, Zed-
dam, Montferland, Lobith ; Ubbergen, Nijmegen, Hatert.

Utr. : Utrecht, Nichtevegt. N.H. : Hilversum, Bussum, Am-
sterdam, Durgerdam, Texel. Z.H. : Noordwijk, Wassenaar,

^) Ground colour of the fore wings dirty yellowish grey (exactly as

Mucosa f. grisea Tutt), without any reddish tint; reniform stigma white.



112 B. J. LEMPKE. CATALOGUSDER (439>

Den Haag, Rotterdam, De Beer, Rockanje, Dordrecht. Zl. :

Burgh, Koudekerke, Goes, Kapelle. N.B. : Breda, Tilburg,

Vught, 's-Hertogenbosch, Vlijmen, Orthen, Cuyck, Deurne.
Lbg. : Steyl, Blerick, Roermond, Brunsum, Kerkrade, Geulle,

Meerssen.
Var. Literatuur : Heydemann, Ent. Z., vol. 45, p.

18, 1931; vol. 55, p. 207, 1941. Ook van deze soort treffen

we in ons land twee geographische vormen aan, die even-
min als bij ocu/ea scherp van elkaar gescheiden zijn en dus
door overgangen met elkaar verbonden worden.

A. subsp. fucosa Frr. De typische Middeneuropeesche vorm
is vrij groot (tot 34 mm), dus vrijwel gelijk aan den over-

eenkomstigen vorm van oculea. Bij de exx. met witte niervlek

is deze in den regel iets versmald vergelekeni met ocu/ea, door-

dat de grondkleur de witte buitenring wortelwaarts recht af-

snijdt, zoodat alleen boven en onder aan de niervlek een wit
driehoekje overblijft. Bij de exx. met oranje of roodachtige
niervlek is deze meestal even vol als bij oculea.

B. subsp. paludis Tutt. De vorm, beschreven naar exx. van
zilte moerassen en rivieroevers in Zuid-Engeland, is over het

algemeen iets kleiner dan de voorgaande, maar een criterium

is dit niet. Duidelijk onderscheidt hij zich daarentegen van
den Middeneuropeeschen vorm door de nog sterker versmalde
niervlek, die bij de witgevlekte exx. soms tot een smal sik-

keltje gereduceerd is en ook bij die met oranje vlek duidelijk

smaller is dan bij subsp. fucosa.

Het grootst is de invloed van subsp. paludis bij ons in het

westen van het land. De dieren uit het polderland en de
kuststrook behooren er voor een belangrijk deel toe, maar
over het algemeen zijn ze toch steeds vermengd met typische

breedvlekkige fucosa s. Het zuiverst vliegt paludis op de
Waddeneilanden. De vrij belangrijke serie, die ik van Texel
ken, behoort er geheel toe. Dit stemt overeen met H e y d e-

ma n n 's beschrijving van het areaal (I.e., 1941, p. 207) :

,,Die kleine subsp. paludis Tutt scheint tatsächhch die Rasse
des extremeren Kerns des nordatlantischen KHmagebiets zu

sein und ist auch dort mehr auf die Küstenstreifen und In-

seln beschränkt. " Ook de voormalige Zuiderzee is van invloed

op de verbreiding van den smalgevlekten vorm : Durgerdam,
Amsterdam, het eenige ex., dat ik uit Nijkerk bezit. Maar
zoo raszuiver als op Texel is de vorm hier niet. Bij Amsterdam
bijv. komen ook typische fucosa s voor. Naar het O. toe wordt
de invloed van paludis steeds geringer en komt zij over het

algemeen nog slechts aberratief voor. In de groote serie van
Nijmegen bijv. (Z. Mus.) is maar een enkel ex., dat door

zijn smalle vlek opvalt. Toch is zij tot uit Aalten en Lonneker
bekend. Uit alles blijkt, dat paludis afhankelijk is van het

khmaat. Hoe minder extreem het zeeklimaat in ons land is,

in hoe zwakker percentage treedt de vorm op. Een volledige
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lijst van vindplaatsen van smalgevlekte exx, is natuurlijk

onnoodig.

De individueele variabiliteit van [ucosa is

veel sterker dan die van oculea. De grondkleur varieert in

allerlei tinten van grijs, geelachtig, bruin, tot diep roodbruin,

de niervlek is wit of oranje, soms geel. Maar terwijl bij oculea

de witte niervlek verreweg het meest voorkomt, zijn bij /u-

cosa de oranje gevlekte exx. minstens even talrijk als de
witte. Ik heb zelfs den indruk, dat bij ons de witte iets in de
minderheid zijn, al geldt dit niet voor elk type grondkleur.

De kleurvormen van paludis verschillen vaak iets in tint met
die van [ucosa, maar het heeft niet den minsten zin ze voor

elke subsp. afzonderlijk te vermelden, zooals Heydemann
doet, vooral niet, omdat beide bij ons zoo sterk met elkaar

vermengd zijn.

1. f. [ucosa Freyer, Beitr. zur Gesch. eur. Schm., III, p.

152, pi. 141, fig. 2, 1830. Grondkleur der wis. licht bruin-

geel ; niervlek licht oranje. Svenska Fjärilar, pi. 27, fig. 13 a.

De typische kleurvorm komt weinig bij ons voor. Heyde-
mann (1941, p. 207) stelde vast, dat hij naar het zuiden

en op warme plaatsen percentsgewijze toeneemt. Twello
(Gold.) ; Lobith (Sch.) ; Nijmegen (Z. Mus.).

2. f. [ucosa-albo Hdm., Ent. Z., vol. 45, p. 18, 1931. Als

de vorige vorm, maar niervlek wit. Svenska Fjär., I.e., fig.

13b. Aalten (Lpk.) ; Lobith (Sch.) ; Vught (L. Mus.).

3. f. pallescens Stgr., Iris, vol. 12, p. 342, 1899. Grond-
kleur der wis. iets lichter geelachtig dan bij [ucosa met
zwakke grijze tint, niervlek geel. Seitz, pi. 46 b, fig. 4. Kampen
(L. Mus.).

4. f. pallescens-albo Hdm., I.e., p. 19, 1931. Als de vorige

vorm, maar niervlek wit. Vorden, Ubbergen, Nijmegen, Am-
sterdam (Z. Mus.) ; Doetinchem Cold.).

5. f. paludis Tutt, Entom., vol. 21, p. 312, pi. 1, fig. 1,

1888. Grondkleur der wis. licht okerachtig geel ; niervlek

w^it, zeer smal. Alleen door het kenmerk van deze vlek en

het ontbreken van de bruine tint is de vorm van [ucosa en

pallescens te onderscheiden. Texel (Van Leyden) ; Koude-
kerke (Br.) ; Goes (Van Willegen).

6. f. paludis~[lavo Tutt, I.e. Als de vorige vorm, maar nier-

vlek geel (meestal oranje; dit geldt ook voor alle andere
vormen met ,,gele" vlek). South, pi. 143, fig. 6. Montferland,

Lobith (Sch.) ; Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam, Rockanje
(Z. Mus.) ; Texel (Van Leyden).

7. f. intermedia Tutt, I.e., pi. I, fig. 3. Grondkleur der

wis. donkerder okerkleurig tot licht geelbruin (bij paludis)

of donkerder geelbruin (bij [ucosa), met witte niervlek {inter-

media-albo Tutt). De inter media-vonvn van paludis stemt in

kleur geheel met typische [ucosa overeen, maar onderscheidt

zich weer door de smalle niervlek, de inter media-votm van
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[ucosa is donkerder (zou dus eigenlijk een anderen naam
moeten hebben, maar de tintverschillen zijn al meer dan ge-

noeg van elkaar onderscheiden). South, fig. 5 (de paludis-

vorm). Twello (Cold.) ; Vorden, Ubbergen, Nijmegen (Z.

Mus.) ; Bijvank. Lobith (Sch.) ; Hilversum (Doets) ; 's-Her-

togenbosch (L. Mus.) ; Deurne (Nies).

8. f. intermedia-llavo Tutt, I.e. Als de vorige vorm, maar
niervlek geel. Twello (Cold.) ; Aalten (Lpk.) ; Bijvank, Lo-
bith, Tilburg (Sch.) ; Ubbergen, Nijmegen (Z. Mus.) ; Bus-

sum (v.d. Wey) ; Texel (Van Leyden) ; 's-Hertogenbosch

(L. Mus.).
9. f. grisea Tutt, I.e., pi. I, fig. 4. Grondkleur der wis. vuil

grijsgeel met zwak groenachtige tint ; niervlek wit {grisea-

albo Tutt). Seitz, pi. 46b, fig. 6 (te donker). Lobith (Sch.) ;

Nijmegen, Amsterdam, Rockanje (Z. Mus.) ; Texel (Van
Leyden) ; Wassenaar (Wiss.) ; Dordrecht (Jch.) ; Vught
(L. Mus.).

10. f. grisea-flavo Tutt, I.e., pi. I, fig. 5 en 6. Als de vorige

vorm, maar niervlek geel. Nijmegen, Hatert, Amsterdam (Z.

Mus.) ; Texel (Van Leyden) ; Koudekerke (Br.) ; Kapelle

(de Vos) ; Tilburg (L. Mus.).
11. f. mfa Tutt, Ent. Ree, vol. 7, p. 79, 1895. Grondkleur

der wis. licht roodbruin, niervlek wit {rufa-albo Tutt). De
tint is, zooals Heydemann terecht opmerkt, volkomen
gelijk aan die van den typischen vorm van lucens. Rufa en

brunnea zijn onze meest voorkomende kleurvormen. Wolve-
ga (Wp.) ; Doetinchem (Cold.) ; Nijmegen (Z. Mus.) ;

Hilversum (Doets) ; Deurne (Nies).

12. f. rufa-flavo Tutt, I.e., 1895. Als de vorige vorm, maar
niervlek oranje. Talrijker dan de witgevlekte vorm. Wolvega
(Wp.) ; Veenhuizen (Waning Bolt) ; Twello, Groenlo, Doe-
tinchem ( Cold. ) ; Aalten ( Lpk. ) ; Montferland, Lobith ( Sch. ) ;

Vorden, Ubbergen, Nijmegen (Z. Mus.) ; Den Haag (Van
Leyden )

.

13. f. brunnea Tutt, Br. Noct., I, p. 64, 1891. Grondkleur

der wis. diep bruin (kastanjebruin tot dofbruin), aan den

achterrand soms met paarsachtige tint ; niervlek wit ( brunnea-

albo Tutt). Schoonoord (Wp.) ; Albergen, Lonneker (v. d.

M.) ; Twello (Cold.) ; Aalten (Lpk.) ; Montferland, Lobith

(Sch.) ; De Beer (Br.).

14. f. btunnea-flauo Tutt, I.e., 1891. Als 13, maar nier-

vlek oranje of geel. Seitz, pi. 46 b, fig. 6 (niet mooi) ;

Svenska Fjärilar, fig. 13 e. Noordbroek, Schoonoord, Vor-
den, Nijmegen (Z. Mus.) ; Amsterdam (Vari) ; Breda (L.

Mus.) ; Colmschate (Lukkien).

15. f. obscura-flavomaculata nov. Grondkleur der wis.
diep chocoladebruin, niervlek geel. i) Lobith (Sch.).

^) Ground colour of the fore wings deep chocolate brown, reniform

stigma yellow (orange).

(When Heydemann published his f. obscura (1931, p. 20), he

only knew the form with white reniform).
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501. H. lucens Frr. Tot nog toe slechts zeer lokaal en

zeldzaam op eenige plaatsen in het O. en Z. aangetroffen.

In Denemarken lokaal, maar verbreid, in venen, zoowel
in Jutland als op de eilanden. In Sleeswijk-Holstein op ver-

schillende plaatsen waargenomen ; bij Hamburg bij voor-

keur in venen ; bekend van Bremen ; bij Hannover op straat-

lantaarns aan den rand der stad en op moerassige plaatsen

in de omgeving ; in Westfalen bekend van Ondrup in het

Roergebied ; nog niet in de Rijnprov. waargenomen. Even-
min tot nog toe bekend uit België. In Groot-Brittannië vol-

gens Burrows (I.e., p. 743) ,, essentially a "mos" spe-

cies", dus weer een veenbe>voner, vermoedelijk beperkt tot

het noorden van Engeland en Schotland en misschien in

Wales (moderner gegevens ontbreken). In Ierland gewoon,
vooral in de kuststreken (Donovan, 1936).

1 gen., (voorloopig) half Juli tot eind Aug, (18-7 tot

29-8).

Vin dpi. Ov. : Colmschate, 1 5 3-8-1940 (Lukkien).
Gdl. : Twello, 29-8-30 ? , 18-7-34 $ (Gold.) ; Groenlo, Aug.
1911 2 (Gold.); Bijvank, 15-8-36 één ex. (Sch.). N.B.:
Deurne, 2 9 9 (Lpk.).

Var. 1 . f. lucens Freyer. Grondkleur der wis. licht rood-
bruin ; niervlek groot, oranjerood. Seitz, III, Suppl., pi. 22 a,

fig. 5. Deurne (Lpk.).

2. f. lucens-albo Tutt, Brit. Noct., I, p. 63, 1891. Als de
vorige vorm, maar niervlek wit. Seitz, I.e., fig. 6. Twello
(Gold.).

3. f. brunnea-albo Tutt, Ent. Ree, vol. 7, p. 79, 1895
{inter media-albo Hdm., Ent. Z., vol. 45, p. 36, 1931). Grond-
kleur der wis. bruinachtig met duidelijke okerachtige tint,

het middenveld soms roodachtig ; niervlek wit. Twello
(Gold.).

4. f. brunnea-flavo Tutt, I.e. {intermedia Hdm., I.e.). Als 3,

maar niervlek geelachtig. Groenlo (Gold.) ; Bijvank (tr.,

Sch.).

5. f. castanea nov. {brunnea Hdm., I.e., nee Tutt). Grond-
kleur der wis. diep bruin ; niervlek geel. i

) Golmschate

( Lukkien )

.

O p m. Er zullen weinig uilengroepen zijn, waarover in

betrekkelijk korten tijd zoo een uitgebreide literatuur ver-

schenen is als over de befaamde „nictitans-^voep" . Na de

^
) Ground colour of the fore wings deep brown ; reniform stigma

yellow.

(Heydemann seems not to have consulted T u 1
1

's Brit. Noct.
when writing the paragraph on the variation of lucens in his mono-
graphy. He omits f. pallida Tutt and f. ru/a Tutt, mentions intermedia
and obscura as described by Tutt, which is, however, not the case
(so the author is ' Hdm. himself) and describes a new form brunnea,
which is not identical with brunnea Tutt, 1895).
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publicaties van Burrows (Trans. Ent. Soc. London, 1911,

p. 738—749 )en Petersen ( Horae Soc. Ent. Ross., vol.

41, no. 4, 1914) is het vooral Heydemann's prachtige

studie ,,Die Arten der Hydroecia (Apamea) nictitans L.-

Gruppe" (Ent. Z., vol. 44, p. 345 enz., vol. 45, p. 2 enz.,

1931) geweest, die een groote belangstelling voor deze bij-

zonder interessante dieren gewekt heeft. Ten onzent heeft

reeds L y c k 1 a ma zich met het probleem beziggehouden
(zie T. V. E., vol. 67, p. XXI, 1924) en zijn praeparaten

bewijzen, dat hij de genitaalverschillen van àe $ $ der beide

gewone soorten kende, maar het bleef bij deze eene mede-
deehng op een vergadering.

Voor een uitvoerige bespreking van alle verschilpunten

verwijs ik naar Heydemann's artikelen van 1931 en

1941. Hieronder volgen, voor zoover het 't copulatie-apparaat

betreft, alleen de hoofdverschillen, waarnaar de soorten on-

middellijk met zekerheid zijn te determineeren.

I. Habitus, kleur en teekening. De 3 inland-

sche soorten kunnen zoo volkomen op elkaar lijken, dat tee-

keningen van vleugels niet van het minste nut zijn. Het
makkelijkst is de typische oculea te herkennen aan de
kleine vlucht, de donkere tint van de grondkleur en de volle,

witte niervlek. Ook de oranje gevlekte kleine exx. zijn, voor

wie er kijk op heeft, in den regel wel thuis te brengen. Maar
de grootere oculea & worden moeilijker, en wanneer de paars-

achtige gloed verdwijnt, de grondkleur lichter, bruiner, wordt,

of de niervlek oranje is, kunnen zij zoo op de andere soorten

gaan lijken of er zelfs vrijwel geheel mee overeenstemmen,
dat alleen genitaalonderzoek zekerheid kan verschaffen.

De beide andere soorten onderscheiden zich van oculea,

als ze een witte niervlek hebben, dus, doordat deze vlek bij

hen iets of zelfs sterk versmald is, maar is zij geelachtig,

oranje of rood, dan kan zij even vol zijn als bij oculea. Bij

fucosa komen bovendien bepaalde lichte tinten voor, die bij

oculea en lucens onbekend zijn. Roodbruine [ucosa's zijn

echter op het oog met geen mogelijkheid van lucens te onder-

scheiden. Wel kan lucens grooter, forscher, zijn dan fucosa,

maar dit is geen regel. Een analytische tabel, waarnaar de

3 soorten volgens kleur en teekening zijn te determineeren,

is dan ook niet samen te stellen.

II. Het mannelijk copulatie-apparaat. De
$ 5 zijn zonder eenige moeite onmiddellijk te determineeren

naar den vorm van de harpe. Wie geen praeparaten maakt,

behoeft dus slechts voorzichtig een valve af te breken en kan
deze op een stukje papier geplakt aan de speld van den
vlinder steken.

Bij H. oculea is de harpe breed en eindigt in 2 korte spits-

toeloopende armen ; bij H. fucosa is de onderste (in de tee-

kening naar rechts wijzende) arm sterk verlengd, maar steekt
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niet buiten den anaalhoek van den cucullus uit ; bij H. lucens

ten slotte is de arm verlengd tot voorbij den anaalhoek van
den cucullus i

) . Andere verschillen zijn te vinden in den

Fig. 15. A: valve van Hydraecia oculea L. ; B : van H. fucosa Frr. ,•

C : van H. lucens Frr. 1 = corona ; 2 = de rij dooms vanaf den anaal-

hoek van den cucullus ; 3 = harpe ; 4 = ampulla ; 5 = clavus.

Ontleend aan Heydemann.

clavus, de ampulla (alleen bij oculea goed ontwikkeld), den
vorm van den anaalhoek van den cucullus en de rij dooms,
die daar begint. Zie fig. 15.

III. Het vrouwelijk copulatie-apparaat.
H. oculea : Ovipositor met 2 korte, breede, afgeronde spit-

sen ; vaginaalplaat smal met meer of minder ondiepe boog-
vormige insnijding ; bursa met korte schubbenbanden. H. fu-
cosa : Ovipositor tamelijk lang, maar eveneens met breede,

afgeronde spitsen ; de doorntjes op den rand van de vaginaal-

plaat en de schubbenbanden op de bursa grooter dan bij

oculea, maar korter (hoogstens ^) dan bij lucens. Vorm van
de vaginaalplaat evenals bij lucens variabel. H. lucens : Ovi-
positor met lange gestrekte puntig toeloopende spitsen ;

doorntjes op den rand van de vaginaalplaat en schubben-
banden haast de helft langer dan bij [ucosa ; bursa het groot-

ste van de 3 soorten. Zie fig. 16.

IV. Biotoop. Er is in Nederland een vrij scherp ver-

schil tusschen de door oculea bewoonde terreinen en die,

waarop [ucosa wordt aangetroffen. De eerste is de t y p i-

^) Toch is dit blijkbaar ook weer geen regel zonder uitzondering !

Bij het lucens- $ van Colmschate blijft de onderste arm iets binnen
den anaalhoek, dus ongeveer als bij fucosa. Het ex. is echter als

een zekere lucens te herkennen, behalve aan zijn van {ucosa afwijkend
uiterlijk, aan den forschen bovensten arm van de harpe, aan het kleine

bundeltje doorns bij den anaalhoek van den cucullus enz.
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sehe Hydraecia van de droge zandgronden,
de laatste van het fluviatiele gebied, moerassige streken,

polderland, kortom van vochtiger terreinen.
( Ook

op de meeste eilanden komen plekken voor, die aan deze

Fig. 16. 9 copulatie-apparaat van H. fucosa Frr. (links, no. 87),

H. oculea L. (midden, no. 92) en H. lucens Frr. (rechts, no. 86).

10 X vergroot.

voorwaarde voldoen : duinplasjes, eendenkooien enz. !) Heel
duidelijk blijkt dit uit de verspreiding in Gelderland : op de
droge Veluwe is oculea een gewone verschijning, maar [u-

cosa is er onbekend. Op het droge gedeelte van Soest, waar
Tolman geregeld vangt, komt fucosa evenmin voor, ter-

wijl oculea er vrij talrijk is. Waar de droge gronden aan het

fluviatiele gebied of moerassige terreinen grenzen (de Loos-

drechtsche kant van Hilversum !) worden beide soorten aan-
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getroffen. Maar even onbekend als fucosa op de Veluwe is,

even volkomen ontbreekt oculea in het polderland.

H. lucens wordt in de literatuur bijna steeds vermeld als

een kenmerkende vertegenwoordiger van de hoogveenfauna.

In Nederland is de vlinder tot nog toe weinig aangetroffen,

maar de vindplaatsen wijzen er op, dat lucens bij ons geen
hoogveendier is, of misschien beter : niet uitsluitend

een veenbewoner. De weinige nog bestaande venen zijn le-

pidopterologisch zeer slecht bekend en het is natuurlijk best

mogelijk, dat lucens daar bij nader onderzoek een gewoon
dier blijkt te zijn. Wie daartoe in de gelegenheid is, verzuime

dan ook niet op dergelijke terreinen speciaal op Hydraecia's

te letten. U r b a h n ving de soort, behalve met hcht en op

smeer, bij honderden op bloeiende Molinia coerulea Moench. !

Wat tot nog toe uit Nederland bekend is, stemt volkomen

overeen met de ervaring van De Lattin bij Brunswijk

(Ent. Z., vol. 52, p. 351—352, 1939) : zeldzaam, maar
niet gebonden aan hoogvenen. Op geen enkele

van de daar bekende vindplaatsen komt veen, in welken vorm
dan ook, voor ! Zijn conclusie is geheel van toepassing op

onze ervaring : ,,Ich glaube daher, dasz lucens euryöker

[minder aan een bepaald biotoop gebonden] ist, als man
gemeinhin annimmt, und dasz die Art an sumpfigen Stellen

auch weit über die eigentlichen Hochmoorgebiete hinaus

verbreitet ist".

502. H. micacea Esp. Verbreid over een groot deel van
het land, vooral op niet te droge gronden, als rups soms
schadelijk. 1 gen., eerste helft van Juli tot begin Nov.
(12-7 tot 6-11).

Vin dpi. Fr.: Warga. Gr.: Ulrum (in 1909 schadelijk

aan gerst, T. v. E., vol. 53, p. XIX), Groningen. Dr. : Veen-
huizen. Ov. : Denekamp, De Lutte, Enschede, Hengelo,

Borne. Almelo, Markelo, Diepenveen. Gdl. : Putten, Apel-

doorn.Twello (geregeld en talrijk), Arnhem, Wageningen,
Lunteren ; Lochem, Aalten, Doetinchem, Lobith ; Hatert,

Beuningen, Wamel. Utr. : Baarn, Utrecht. N.H. : Hilversum,

's-Graveland, Laren, Bussum. Naarden, Muiden, Amster-
dam, Texel, Santpoort, Haarlem, Overveen, Zandvoort.

Z.H. : Leiden, Wassenaar, Den Haag, Rotterdam, Vlaar-

dingen. Stavenisse (rupsen in 1909 en 1910 in aardappel-

stengels, T. V. E., I.e., p. LXXI), Spijkenisse, Numansdorp,
Dordrecht. Zl. : Domburg, Koudekerke, Goes. N.B. : Ouden-
bosch, Breda, 's-Hertogenbosch, Cuyck, Helmond, Nuenen.
Lbg. : Tegelen, Steyl, Roermond, Brunsum, Houthem, Voe-
rendaal.

Var. Zeer variabel, zoowel in grootte als in kleur. De
exx. zijn echter niet altijd even makkelijk onder een bepaal-

den vorm te brengen door hun fijne tintverschillen.
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1. f. grisea Tutt, Entom., vol. 21, p. 306, 1888. Grondkleur

der vvls. grijsachtig wit, de dwarslijnen zeer zwak roodachtig

getint.vlekken zeer onduidelijk ; avis. lichtgrijs. Seitz, pi. 46 d,

fig. 5. Lobith (tr., Sch.).

2. f. discolor Kroul., Buil. Soc. Imp. des Naturalistes de

Moscou, année 1893, p. 70, 1894. Grondkleur der vvls. grijs-

achtig met groenachtige tint. Sepp, serie I, vol. 4, pi. 39,

fig. 4 en 5. Vrij gewoon. Putten, Amsterdam, Numansdorp,
Breda (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Twello (Gold.) ;

Utrecht, Rotterdam (L. Mus.) ; 's-Graveland, Bussum
(Doets) ; Haarlem (Wiss.).

3. f. lutea Tutt, I.e. Vvls. hcht roodachtig geel, glanzend,

dwarslijnen eveneens lichter ; avis. licht geelachtig met zwakke
teekening. Rotterdam, Breda (Z. Mus.) ; Voerendaal (Br.).

4. f. cypriaca Hw., Lep. Brit., p. 227, 1809. Grondkleur

der vvls. helder roserood. Rotterdam (8, tr.).

5. f. rabida Tutt, I.e. Vvls. diep rood, iets purper getint,

avis. in den regel sterk geteekend. Apeldoorn (de Vos) ;

Twello (Gold.) ; Arnhem (14) ; Wassenaar (Wiss.).

6. f. micacea Esp. Grondkleur der vvls. dof roodachtig

bruin, langs den achterrand lichter, geelachtig. Keer, pi, 40,

fig. 8 ; South, pi. 143, fig. 8 en 9 ; Seitz, pi. 46 d, fig. 4. Het
grootste deel onzer exx. moet tot dezen typischen vorm ge-

rekend worden, al komen daaronder allerlei overgangen naar

de andere vormen voor.

7. f. brunnea Tutt, I.e. Grondkleur der vvls. diep bruin,

zonder roode tint ; avis. grijsachtig met donkerder teekening.

Seitz, pi. 46 e, fig. 1. Arnhem, Amsterdam, Numansdorp,
Breda, Cuyck (Z. Mus.) ; Haarlem (Wiss.) ; Leiden (L.

,Mus.) ; Koudekerke (Br. ).

8. f. intacta Warren, Seitz, III, p. 226, pi. 46 e, fig. 2, 1911.

Geheele vvl. rosebruin bestoven, middenveld iets dieper van
kleur ; avis. zuiver geelachtig oker, zonder teekening ; onder-

zijde eveneens ongeteekend. Tot dezen vorm reken ik alle

exx. met geelachtige ongeteekende avis. Zeldzaam. Apel-

doorn (de Vos) ; Lobith (Sch.) ; Amsterdam (Z. Mus.) ;

Santpoort (Wiss.) ; Breda (15),

9. f. confluens nov. Zie pag. (204). Groningen (T. v. E.,

vol. 10, p, 207).

Luperina Bsd.

503. L. testacea Schiff. In het geheele land op allerlei

grondsoorten aangetroffen, al naar de vindplaatsen meer of

minder gewoon. In Tw^ello bijv. wel geregeld, maar meestal

niet talrijk. Bekend van Terschelling en Texel. 1 gen., half

Juh tot begin Octr. (18-7 tot 5-10).

Var. 1. f. obsoleta Tutt, Entom., vol. 22, p. 206, 1889.
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Vvls. licht witachtig of geelachtig grijs, teekening nog lichter,

zeer flauw. Haren (tr., Wiss.).

2. f. gueneei Dbld., Entom. Annual, vol. 10, p. 123, 1864.

Vvls. hcht grijsachtig ; eerste dwarslijn onduidelijk, eindigend

in een zwarte vlek aan den binnenrand ; tweede dwarslijn

zwart. Tot dezen vorm moeten alle lichte, met zwartge-

teekende exx. gerekend worden. Putten, Wijk aan Zee
(Z. Mus.).

3. f. testacea Schiff. Grondkleur der vvls. geelachtig grijs,

teekening duidelijk zichtbaar (,, Sandfarbene kleinmackelichte

Eule", Syst. Verz., p. 81, nr. 11, 1775). De meeste van onze

lichte exx.

4. f. ochreO'pallida Culot, Noct. et Géom., I, p. 140, pi. 25,

fig. 12, 1909-1913. Grondkleur der vvls. licht geelbruin. De-
venter (Gold.) ; Epe (Z. Mus.).

5. f. cinerea Tutt, I.e., p. 206, 1889. Vvls. aschgrijs (licht-

grijs) met zwak bruinachtige of roodachtige tint; teekening

duidelijk. South, pi. 128, fig. 5 en 6. Ongetwijfeld een van
de gewoonste vormen.

6. f. obscuta Culot, I.e., fig. 14 {scotiae Strand, Archiv

für Naturgesch., vol. 81, Abt. A, Heft 11, p. 155, 1915).

Grondkleur der vvls. donkerbruin, teekening in den regel

minder duidelijk. Keer, pi. 40, fig. 13; ook Seitz, pi. 46 c,

fig. 4, ,,nigrescens", moet tot dezen donkerbruinen vorm ge-

rekend worden. Lochem, Amsterdam, Wijk aan Zee (Z.

Mus.) ; Helvoirt (tr.. Gold.).

7. f. nigrescens Tutt, I.e. Grondkleur der vvls. zwartachtig

grijs, teekening varieerend in duidelijkheid. Seitz, I.e., fig. 3

(,,cinerea"). Een vrij gewone vorm, die waarschijnlijk op

de meeste vindplaatsen voorkomt.

8. f. bicolor Culot, I.e., fig. 13. Het middenveld der vvls.

zwartachtig, als een donkere band tegen wortel- en achter-

randsveld afstekend. Groningen (T. v. E., vol. 10, p. 206) ;

Twello (Gold.) ; Terschelling (tr., L. Mus.) ; Wijk aan Zee,

eenige exx. (Z. Mus.) ; Amsterdam (Vàri).

9. f. lunato- strigata Hw., Lep. Brit., p. 194, 1809. De
tweede dwarslijn niet recht, maar uit maantjes bestaand, dus
gegolfd. Tamelijk gewoon.

10. f. unca Hw., I.e. Eerste en tweede dwarslijn door een

streep vanuit de tapvlek met elkaar verbonden. Seitz, I.e.,

fig. 5. Gewoon.
11. f. X. notata Hw., I.e. De streep, die de beide dwars-

lijnen verbindt, is x-vormig. Zooals Tutt terecht opmerkt,

gebeurt dit alleen, wanneer de dwarslijnen elkaar onder de
ronde en de niervlek dicht naderen. Ongetwijfeld een zeld-

zame vorm. Rotterdam, een prachtig ex. (Z. Mus.) ; 's-Her-

togenbosch (22).

12. f. juncta nov. Zie pag. (204). Bergen op Zoom (links,

L. Mus.).
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13. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Amsterdam
(v. d. M.).

14. Dwerg. Amsterdam (Z. Mus.).

Eremobia Hb.

504. E. ochroleuca Esp. Verbreid in het O. en Z. op
zandgronden en in boschachtige streken, in den regel niet

gewoon ; in het W. weinig aangetroffen. 1 gen., begin Juli

tot tweede helft van Aug. (6-7 tot 22-8).

V i n d p 1. Fr. : Rijs. Gr. : Groningen. Dr. : Zuidlaren,

Veenhuizen. Ov. : Deventer. Gdl. : Garderen, Leuvenum,
Nunspeet, Apeldoorn, Twello (bij zon op Havervelden ),

Ellecom, De Steeg, Arnhem, Wageningen ; Almen, Lochern,

Vorden, Haarlo, Winterswijk, Aalten, Hoog-Keppel ; Nij-

megen, Groesbeek. Utr. : Rhenen, Loosdrecht. N.H. : Laren.

Z.H. : Delft. N.B. : Oudenbosch, Bosschehoofd, Bergen op
Zoom, Breda, Tilburg, Vught, Berlicum, Oisterwijk, Cuyck.
Lbg. : Mook, Plasmolen, Venlo, Maasniel, Oud-Vroenhoven,
Maastricht (Fort St. Pieter), Houthem, Valkenburg, Gulpen.

Var. De prachtige vlinder varieert vrij sterk in de lichter

of donkerder tint van de grondkleur en de teekening.

1. f. obscura nov. Grondkleur der wis. donkerbruin, tee-

kening normaal, nog donkerder, i) Garderen (Z. Mus.).

2. f. fasciata nov. De middenband der wis. is niet ver-

deeld in een boven- en een benedenhelft, maar loopt onge-

broken door. 2) Ongetwijfeld zeldzaam. De Steeg (Z. Mus.).

Trigonophora Hb.

505. T. meticulosa L. Gewoon in het geheele land. Be-

kend van Schiermonnikoog (vrij talrijk, Wiss.), Terschel-

ling en Texel. Waargenomen van half Maart tot half Nov.
Het aantal generaties is nog niet met zekerheid te bepalen,

evenmin als de duur van elke gen. De rups overwintert zoo-

wel geheel als gedeeltelijk volwassen. De hiervan stammende
eerste gen. vliegt in Mei en Juni (met zekerheid van 24-5

tot 27-6), maar is niet talrijk. Veel gewoner is de tweede

gen., die eind Juli tot in Octr. voorkomt (25-7 tot 14-10?).

Maar ook later worden nog gave exx. waargenomen. Zoo
ving Lukkien 17 Nov. 1940 een zeer versch ex. te Colm-
schate, Tutein Nolthenius nam in Leuvenum nog
exx. waar op 19 en 22 Nov. 1926, Vari ving een gaaf

ex. te Amsterdam op 16-11-38 en in Mus. M. is een ex. van
27-11-31, gevangen te Maastricht. Vermoedelijk komt dus

1) Ground colour of the fore wings dark brown, markings normal,

still darker.

-) The central hand of the fore wings is not divided in an upper and

a lower half, but is complete.
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ook nog een partiëele derde gen. voor. De vlinders van de

tweede gen. leveren de overwinterende rupsen, terwijl die van

de eventueele derde (en misschien ook enkele late van de twee-

de) als imago overwinteren (alle of slechts ten deele?).

Dit zijn de vHnders, die in het voorjaar in afgevlogen toe-

stand worden waargenomen : 13 Maart 1940 te Colmschate

(L u k k i e n), vermoedelijk ook : 16 Mei 1916 een afgevlogen

ex. te Nichtevegt (Piet). Hun afstammelingen vormen
misschien de eerste vlinders van de tweede gen. : eind Juli

en begin Aug. Een Juni-vlinder leverde mij de tweede gen.

bij een ab ovo kweek in 1936 tenminste pas in de tweede
helft van Aug. Al met al dus nog veel, dat niet voldoende
bekend is. Vooral bij voorjaarsvangsten moet in de toekomst

nauwkeurig genoteerd worden, of de exx. afgevlogen of versch

zijn en ook in het najaar moet er op gelet worden, wanneer
gave exx. van een derde gen. verschijnen. Ab ovo kweeken
zullen tenslotte even onmisbaar zijn, om een volledige op-

lossing van het vliegtijden-probleem te brengen.

Var. 1. f. meticulosa L. {pallida Tutt, Br. Noct., III, p. 63,

1892). Grondkleur der wis. witachtig okergeel, langs den
binnenrand, in het middenveld en langs den achterrand don-

kergroen ; in het wortelveld en langs den voorrand roodachtig

getint. Hoofdvorm.
2. f. suffusa Warren, Seitz, III, p. 190, 1911. Geheele vvl.

roodachtig getint. In typische exx. zeldzaam. Balfour
van Burleigh zegt (T. v. E., vol. 65, p. XV), dat de

vorm in warme en droge zomers ,,veel menigvuldiger"

voorkomt dan in de koude. In elk geval is deze bewering
veel te sterk, want menigvuldig is suffusa nooit. Dit blijkt

ook wel uit het feit, dat Balfour maar 1 ex. van den
vorm bezat (in L. Mus.) ! 'Misschien is de werkelijke toe-

stand deze, dat de roode vorm in warme zomers in een enkel

ex. wordt aangetroffen en in koude nauwelijks of in het ge-

heel niet. Maar het is even goed mogelijk, dat de vorm weinig

met temperatuursinvloeden te maken heeft, doch door erfe-

lijke factoren bepaald wordt. Aalten (v. G.) ; Ruurlo (L.

Mus.) ; Hatert (Wiss.) ; Den Haag (Van Leyden) ; Rotter-

dam (18) ; Koudekerke (Br.) ; Breda (tr., Z. Mus.) ; Ros-
malen (tr., 50).

3. f. viridescens nov. Vvls. zonder eenige roode of rose

tint, teekening prachtig donkergroen ^). Even zeldzaam als

suffusa. Arnhem (Van Pelt Lechner) ; Wamel (Z. Mus.) ;

Soest (Lpk.).

4. f. effusa nov. De geheele teekening der vvls. on-
scherp 2). De Bilt (Z. Mus.).

5. f. reducta nov. Het donkere middenveld raakt den

^
) Fore wings without any red or rosy tint, markings of a beautiful

dark green.

^) The markings of the fore wings washed out.
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binnenrand nieti). Soest (rechts, Lpk.) ; Wamel (Z. Mus.).
6. f. trapezina nov. Het middenveld aan den binnenrand

sterk verbreed 2). Nijmegen (Bo.) ; Ubbergen, Breda (Z.

Mus.).
7. f. minor Cabeau, Revue Mens. Nam., 1925, p. 7. Dwer-

gen. Wamel (Z. Mus.).

Talpophila Hb»

506. T. matura Hufn. Verbreid op de droge zandgronden
in het O. en Z. en in de duinen, wisselend in aantal naar
de vindplaatsen. 1 gen., half Juli tot tweede helft van Septr.

(17-7 tot 22-9) ; hoofdvliegtijd Augustus.
V i n d p 1. Fr.: Schiermonnikoog (vrij talrijk. Wiss.),

Ameland. Dr. : Schoonoord. Gld. : Putten, Ermelo, Nun-
speet, Oldebroek, Apeldoorn, Velp, Arnhem, Wolfheze, Ben-
nekom; Aalten. Utr. : Zeist, De Bilt, Bilthoven, Amersfoort,
Soest (talrijk), Baarn, Eemnes, Maartensdijk, Lage Vuur-
sche. N.H. : Hilversum, Laren, Blaricum, Bussum, Naarden
(in het geheele Gooi gewoon), Amsterdam (1 ex. in 1938,

Vari), Terschelling (vrij gewoon), Texel, Schoorl, Castri-

cum. Wijk aan Zee, Driebuis, Santpoort, Overveen, Bent-
veld, Zandvoort, Vogelenzang. Z.H. : Hillegom, Noordwijk,
Wassenaar, Den Haag, Rockanje. Zl. : Domburg, Koude-
kerke. N.B. : Oudenbosch, Bosschehoofd, Bergen op Zoom,
Breda, Tilburg, Vught, 's-Hertogenbosch, Deurne. Lbg. :

Venlo, Tegelen, Steyl, Roermond, Melick, Brunsum, Kerk-
rade. Fort Sint-Pieter.

Var. Variabel in tint, duidelijkheid van teekening en
breedte van den donkeren achtervleugelband. Bovendien is

de soort interessant om haar geografische variabiliteit, daar

de duinvorm duidelijk afwijkt van dien in het binnenland.

1. f. matura Hufn. Grondkleur der wis. grijsachtig bruin,

bont geteekend met witachtige dwarslijnen. Uitstekend af-

gebeeld in Seitz, pi. 44 i, fig. 6 en in Svenska Fjärilar, pi. 26,

fig. 20a. Onze lichte duinvorm.
2. f. variegata nov. Grondkleur der wis. zwartbruin (als

Svenska Fjärilar, fig. 20b, en nog donkerder), met normale
lichte dwarslijnen (eerste en tweede dwarslijn en golf lijn) 3).

^) The dark central band does not reach the inner margin.
^) The central band strongly enlarged at the inner margin.

^) Ground colour of the wings black-brown (as Svenska Fjärilar, pi.

26, fig. 20b, and still darker), with normal pale transverse lines (first

and second transverse lines and subterminal line).

The form is not identical with f. obscura Turner, Brit. Noct., Suppl.,

I, p. 285, 1933 (^ Culot, pi. 26, fig. 4) from Geneva, which lacks the

subterminal line completely and looks much more unicolorous than our
fine variegated form.

The pale grey-brown typical form (Seitz, pi. 44 i, fig. 6) flies in our
dunes along the coast of the North Sea, the inland form is the dark
variegata.
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De donkere vorm uit het binnenland
(
ook

het ex. uit Amsterdam behoort er toe).

3. f. connexa Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 548, 1809-1813

(nee fig. 109). Als de vorige vorm, maar de grondkleur der

wis. roodbruin. Zeldzaam. Putten, Eemnes, Naarden (Z.

Mus.) ; Soest (Lpk.).

4. f. texta Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 185, pl. 108, fig.

5, 6, 1787 (= connexa Hb., I.e., fig. 109, 1800-1803). Vvls.

donkerbruin, wel duidelijk geteekend, maar eenkleurig door

het ontbreken van de witte teekening. Keer, pl. 40, fig. 15

(avis. leelijk). Niet zeldzaam. Schoonoord, Hilversum, Naar-
den (Z. Mus.); De Bilt, Breda (L. Mus.); Zeist (Br.); Soest

(Lpk.). Een ex. van Domburg mist wel de witte teekening,

maar heeft de hchtere grijsbruine grondkleur der duindieren

(Z. Mus.).
5. f. wahlgreni Nordstrom, Svenska Fjärilar, p. 180, 1940.

Grondkleur der vvls. bruingrijs, de aderen in franjeveld en

gewaterden band wit i
) . Hillegom ( Z. Mus. )

.

6. f. conjuncta nov. Vanuit de tapvlek loopt een donkere
streep naar de tweede dwarslijn2). Schiermonnikoog (Gold.);

Lage Vuursche, Hillegom, Domburg (Z. Mus.).

7. Dwergen. Driebuis (Van Berk).

Hyppa Duponchel»

507« H» rectilinea Esp, Zeer lokaal en tot nog toe steeds

zeldzaam in boschachtige streken in het O. en Z., maar in

boschbesgebieden vermoedelijk meer voorkomend.
In Denemarken niet talrijk op de eilanden ; in Jutland

het meest in het noorden (Limfjorden), overigens zeldzaam.

In Sleeswijk-Holstein alleen bij Niendorf aan de Oostzee
(aan de Lübecker Bocht) ; bij Hamburg in boschachtige

streken, waar Vaccinium groeit, meestal zeldzaam ; bij Bre-

men enkele malen aangetroffen, in 1931 niet zeldzaam ; bij

Hannover' zeldzaam ; in Westfalen in de vlakte en in het

O. zeldzaam (Altena, Warburg, Hamm, Osnabrück, Lüb-
becke, Munster) ; in de Rijnprov. bij Elberfeld en in het Hohe

1) F. radiata Wahlgren, Ent. Tidskr., vol. 34, p. 165, fig. 1, 1913;
Svenska Fjär., pi. 26, fig. 20b (type). Described as a race from Got-

land, after two examples. From the coloured figure in Sv. Fjär. it is

clear, that this is our dark f. variegata with the veins in the outer area

white.

F. wahlgreni is described as a form of radiata with the ground colour

,,pale brown grey, paler than in the typical form". Our Dutch example
agrees completely with the figure of radiata, except that the ground
colour is typical brown grey (it comes from the dunes !).

As it is clear, that the racfia^a-character is not confined to Gotland,
I propose, in order to avoid new names, to indicate all dark brown or
black brown exs. with white veins as f. radiata and all grey brown or
pale grey brown ones as f. wahlgreni.

^) A dark streak runs from the claviform stigma to the outer line.
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Venn. In België tamelijk dikwijls aangetroffen op de hoog-
vlakte van de Baraque Michel (laagste vindplaats Sart-lez-

Spa), verder bij Verviers. In Engeland zeer lokaal (Yorks-
hire vroeger; Cumberland), in Schotland in het zuiden. In

Ierland eveneens zeer lokaal (Donovan kon geen enkele

nieuwere vangst vermelden).
1 gen., half Mei tot eerste helft van Juli (16-5 tot 1-1).

V i n d p 1. Gr.: Loppersum (1 ex. 1917, Wiss.; stellig

zwerver, boschbessen groeien pas bij Slochteren). Ov. : Del-
den. Gdl. : Leuvenum, Apeldoorn, Laag Soeren, Arnhem,
Renkum, Bennekom, Montferland, Berg en Dal. N.B. : Breda
en omgeving (Ginneken, Ulvenhout). Lbg. : Plasmolen.

Var. 1. f. rectilinea Esp., Schmett. in Abb., IV, p. 379,

pi. 127, fig. 1, 1788 {virgata Tutt, Br. Noct, III, p. 96. 1892).

Middenveld der wis. donkerbruin, wortelveld en achterrands-

veld veel lichter, grijsachtig tot grijsachtig bruin i). Keer,

pi. 43, fig. 3 ; South, pi. 126, fig. 6 en 7. Hoofdvorm.
2. f. semivirgata Tutt, i.e., 1892. Alleen de onderhelft van

het middenveld, vanaf de beide vlekken, donker, het bovenste

gedeelte lichter, niet afstekend. Zeldzaam. Breda (6, Z. Mus.).

3. f. juncta nov. Zie pag. (204). Breda (6, Z. Mus.).
4. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Apeldoorn (de

Vos).

Euplexia Stephens,

508, E. lucipara L» In hoofdzaak verbreid op de zand-
gronden en daar dikwijls gewoon, maar, zooals uit de lijst

van vindplaatsen blijkt, toch ook wel op andere grondsoorten

voorkomend.
2 gens., de eerste tweede helft van Mei tot begin Aug.

(23-5 tot 6-8), de tweede (partieel) tweede helft van Aug.
tot in Septr. (25-8 tot 5-9 en stellig nog wel later : Gold.

zag 5 Septr. 1933 een zeer versch ex.). Wiss. ving in 1941

een zeer vroeg ex. te Wassenaar : 18 April, te opvallender,

omdat het voorjaar ongunstig was !

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Veenwouden, Rijperkerk, Huizum,
Leeuwarden, Rijs. Gr. : Noordbroek. Dr. : De Punt, Veen-
huizen, Wijster, Hoogeveen, Dw^ingelo. Ov. : Denekamp, De
Lutte, Lonneker, Hengelo, Almelo, Markelo, Diepenveen,

Colmschate, Deventer. Gdl. : Putten, Leuvenum, Ermelo,

1) Tutt (I.e.) schrijft, dat de typische vorm eenkleurig grijsachtige

wis. heeft. E s p e r zelf zegt in zijn diagnose : ,,alis deflexis fusco-

cinereis" en verder: ,,Die Mittelfläche [der VfL] ist lichtgrau, rait Ocker-

gelb schattirt, an dem vordem Rand aber schwärzlich angeflogen." Zijn

figuur, die voor E s p e r 's werk een heel behoorlijke is, beantwoordt

slecht aan deze beschrijving, maar stelt zonder eenigen twijfel denzelfden

vorm voor als dien, welke in Keer is afgebeeld, d.w.z. den gewonen
bonten. E s p e r 's ex. stamde van ,,LInteressendorf in der schwäbischen

Kreis".
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Nunspeet, Epe, Apeldoorn, Twello (gewoon), Laag Soeren,

Arnhem, Renkum, Wageningen, Bennekom ; Zutfen, Eefde,

Warnsveld, Lochern, Vorden, Winterswijk, Aalten, Doetin-

chem, Montferland, Bijvank, Lobith ; Berg en Dal, Beek,

Nijmegen, Hatert, Tiel. Utr. : Zeist, De Bilt, Bilthoven,

Amersfoort, Soest, Baarn, Groenekan, Loenen, N.H. : Hil-

versum, Bussum, Amsterdam (waarsch. zwerver), Schoorl,

Velzen, Haarlem, Bentveld. Z.H. : Noordwijk, Wassenaar,
Den Haag. Zl. : Domburg. N.B. : Oudenbosch, Bergen op

Zoom, Breda, Oisterwijk. Lbg. : Plasmolen, Oeffelt, Steyl,

Maasniel, Linne, Meerssen, Valkenburg, Voerendaal, Kerk-

rade, Eperheide.

Var. De vlinder wordt algemeen beschreven als weinig

variabel. Toch komen in groote series wel mooie afwijkende

vormen voor.

1. f. maculata nov. Niervlek eenkleurig witachtig geel of

wit, zonder de donkere kern. i) Berg en Dal (Bo.) ; Nij-

megen (Z. Mus.).

2. f. obsoleta nov. Niervlek geheel donker gevuld, nauwe-
lijks afstekend 2), Zeist (Br.) ; Oudenbosch (Colleg. Berch-

manianum) ; Breda (Z. Mus.).

3. f. flavcscens nov. Gewaterde band licht, geelachtig,

ongeveer van dezelfde kleur als de niervlek ; ook de avis.

meestal iets lichter 3), Deventer (Gold.) ; Soest (Lpk.).

4. f. pallida nov. Geheele vlinder lichter ; kop, thorax en

middenveld met zwakke lila tint ; avis. zeer licht grijs, een-

kleurig 4). Apeldoorn (de Vos).
5. f. clausa nov. Zie pag. (204). Bussum (13) ; Meers-

sen (Rk.).

6. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Eefde (43), Bus-

sum (8), Den Haag (14, 15), Breda (21, 23), Plasmolen

(L. Mus.) ; Steyl, Kerkrade (La tiers).

Trachea Hb.

509. T. atriplicis L. Verbreid over een groot deel van
het land. 2 gens., de eerste eind Mei tot half Aug. (29-5 tot

11-8), de tweede (partieel en zeldzaam; door Gold. zelfs

nog nooit waargenomen) eind Aug. tot in de tweede helft

van Octr. (28-8 tot 19-10).

V i n d p 1. Fr. : Rijperkerk. Gr. : Delfzijl, Ten Boer, Gro-
ningen. Dr. : Veenhuizen, Assen, Schoonoord, Wijster, Hoo-

^) Reniform stigma unicolorously whitish yellow or white, without

dark centre.

2) Reniform stigma wholly filled with dark, hardly contrasting.

^) Submarginal band pale, yellowish, about of the same colour as the

reniform stigma ; the hind wings are as a rule also a little paler.

•*) The whole moth paler ; head, thorax and central area with feeble

lilac tint ; hind wings very pale grey, unicolorous.
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geveen. Ov. : Lonneker, Hengelo, Colmschate, Deventer.
Gdl. : Putten, Nunspeet, Apeldoorn, Twello (geregeld),

Wiesel, Dieren, Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wagenin-
gen, Bennekom ; Eefde, Warnsveld, Lochern, Vorden, Win-
terswijk, Aalten, Doetinchem, Bijvank, Lobith ; Berg en Dal,

Beek-Nijm., Nijmegen, Groesbeek, Hatert, Zalt-Bommel.
Utr. : Rhenen, Doorn, Driebergen, Zeist, De Bilt, Bilthoven,

Utrecht, Soest, Groenekan. N.H. : Hilversum, Bussum, Kor-
tenhoef, Nederhorstdenberg, Ouderkerk, Amsterdam, Schoorl,

Haarlem. Z.H. : Warmond, Noordwijk, Roelof arendsveen,

Boskoop, Zevenhuizen, Rotterdam, Hillegersberg, Rhoon,
Oud-Beierland, Dordrecht. N.B. : Oudenbosch, Bosschehoofd,

Bergen op Zoom, Breda, Princenhage, Ginneken, Vught,
's-Hertogenbosch, Berlicum, Oisterwijk, Nuenen, Helmond.
Lbg. : Plasmolen, Steyl, Roermond, Linne, Kerkrade, Rolduc,

Nuth, Voerendaal, Eperheide, Epen.
Var. 1. f. di[[usa Spuler, Schm. Eur., I, p. 210, 1906.

Teekening der wis. flauw, de witachtige vlek onduidelijk.

Wijster (Beyerinck),

2. f. anarismene Slastshevsky, Horae Soc. Ent. Ross., vol.

40, p. 79, 1913. De witachtige vlek op de wis. ontbreekt,

teekening overigens normaal. Beek-Nijm. (Z. Mus.).

3. f. inornata Alpheraky, Horae Soc. Ent. Ross., vol. 38,

p. 593, 1908. De groene tint op de wis. ontbreekt, deze zijn

dus donker violetgrijs ; teekening normaal. Ongetwijfeld een

erfelijke vorm. Bij een ab ovo kweek van een typisch $ uit

Venlo behoorde 1/3 à 1/4 der nakomelingen tot inornata

(Vari). Apeldoorn (de Vos) ; Hatert (Bo.) ; Soest (Lpk.);

Venlo (Vari) ; Voerendaal (Br.).

4. f. viridimaculata nov. Ronde vlek eenkleurig groen 1).

Nuenen (Br.).

5. f. juncta nov. Zie pag. (204). Oosterbeek, Nijmegen
(Z. Mus.) ; Steyl (Latiers).

6. f. semiconfluens nov. Zie pag. (204). Apeldoorn (de

Vos).

Miana Stephens.

510. M. furuncula Schiff., 1775 {bicoloria Villers, 1789).

Verbreid over het geheele land op allerlei grondsoorten,

zoowel op droge zandgronden als in boschachtige streken

en het lage polderland. Vooral op niet te droge terreinen vaak

gewoon. Bekend van Terschelling, Ameland en Schiermon-

nikoog.

1 gen., eind Mei tot begin Septr. (26-5 tot 3-9). Cold,
schrijft (in htt.) : „In Twello duurt de hoofdvhegtijd van
half Juh tot half Aug. Nooit heb ik hier deze soort in Mei

^) Orbicular stigma unicolorously green.
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of Juni waargenomen. Mijn vroegste datum in Twello over

een reeks van jaren is 17-7." Wiss. noteerde echter veel

vroegere data: 26 Mei en 3 Juni 1921 ; 13-6-22; 10-6-23;

21-6-24; 6-6-25; 7-6-26; 12-6-29; 16-6-30; 16-6-37. Hier-

uit blijkt, dat Juni-vangsten (misschien plaatselijk) toch geen

zeldzaamheid zijn.

Var. De vlinder is bijzonder interessant om zijn sterke

variabiliteit. Hoewel later nog een vrij groot aantal nieuwe

vormen beschreven zijn, is T u 1 1 's schema in Brit. Noct.,

I, p. 104, 1891, nog heel goed bruikbaar voor het rangschik-

ken der verschillende vormen. Een zekere moeilijkheid be-

rokkenen altijd de vele overgangen van de eene kleurgroep

naar de andere en van de bonte naar de eenkleurige vormen.

1. f. pallida Tutt, Br. Noct., I, p. 104, 1891. Wortelhelft

der wis. lichtgrijs, franjehelft bijna wit ; avis. bijna wit, langs

den achterrand grijsachtig. Amsterdam (1 ex., Z. Mus.).

2. f. pseudony china Heydemann, Int. Ent. Z. Guben, vol.

27, p. 331, 1933. Vvls. witachtig okerkleurig met nauwelijks

zichtbare teekening of eenkleurig grijsgeel (
= var. II, Snel-

len, De Vlinders, p. 377). South, pi. 134, fig. 9. Vooral in

de lage streken van ons land, in het W. in elk geval meer

voorkomend dan in het O. en het Z. Kippenburg-Fr., Bus-

sum (v. d. Weij) ; Zwolle, Nunspeet (MacG.) ; Apeldoorn

(de Vos) ; Hilversum, Diemen, Durgerdam (Lpk.) ; Amster-

dam, Noordwijk, Rotterdam (Z. Mus.) ; Muiderberg (v.

d. M.).
3. f. bicoloria Villers, Linn. Ent., p. 288, 1789. Wortel-

helft der vvls. grijsachtig bruin, franjeveld witachtig. Keer, pi.

40, fig. 2 ; South, fig. 3 ; Seitz, pi. 40 1, fig. 1. Onze gewoon-
ste bonte vorm en waarschijnlijk op vele vindplaatsen zelfs

de hoofdvorm.
4. f. antithesis Schultz, Int. Ent. Z. Guben, vol. 28, p. 419,

1934. Wortelhelft der vvls. bruinachtig, in het midden een

scherpe zwarte v-vormige teekening (de verbinding van de

tapvlek met de tweede dwarslijn) ; franjehelft sneeuwwit,

golflijn franjewaarts scherp zwartbruin begrensd ; franje

scherp licht en donker geblokt. Blijkbaar een extreem van den
vorigen vorm. Zandvoort (Btk.),

5. f. reticulata Tutt, I.e. Vvls. eenkleurig hcht grijsachtig

bruin of bruinachtig grijs, teekening duidelijk. Seitz, I.e., fig.

7. Eveneens een gewone vorm.

6. f. humeralis Hw., Lep. Brit., p. 215, 1809. Vvls. een-

kleurig grijsachtig of bruinachtig grijs. Nunspeet (MacG.) ;

Twello (Gold.) ; Zutfen (L. Mus.) ; Wamel, Wijk aan Zee
(Z. Mus.) ; Ameland, Zeist, Serooskerke, Koudekerke (Br.) ;

Aalten, Soest (Lpk.) ; Amsterdam (Vari) ; Wassenaar
(Wiss.) ; Breda (70).

7. f. [umncula Schiff. (Hb., fig. 545, 1809-1813). Wortel-
helft der vvls. donker roodachtig bruin, franjehelft licht grijs-
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achtig of licht bruinachtig. Seitz, I.e., fig. 2 ; Svenska Fjärilar.

pi. 26, fig. 7 b. Waarschijnlijk een vorm, wiens hoofdverbrei-

dingsgebied meer in Midden-Europa ligt en die naar het W.
steeds schaarscher wordt. In ons land is hij vrij zeldzaam en

tot nog toe alleen bekend uit het O. Nunspeet (MacG.) ;

Apeldoorn (de Vos) ; Twello (Gold.) ; Aalten (Get, Lpk.) ;

Lobith, Herwen (Sch.) ; Nijmegen (Wiss.) ; Deurne (Nies) ;

Kerkrade (L. Mus.) ; Meerssen (Rk.).

8. f. insulicola Stgr., Gat., ed. II, p. 103, 1871 {bmnnea-^

reticulata Tutt, I.e., 1891). Vvls. eenkleurig bruinachtig geel

tot bruinachtig, vrij donker, met duidelijke teekening i). Seitz,

I.e., fig. 5 (,,terminahs" ; wat in fig. 6 als ,,brunnea-reticulata"

is afgebeeld, is een bonte vorm, een trans, ad f. bicolotia) ;

South, fig. 6. Schijnt door het geheele land voor te komen,

vooral in het W. een gewone vorm. Ameland, Zeist, Seroos-

kerke (Br.) ; Ermelo (Jonker) ; Twello (Gold.) ; Apeldoorn

(de Vos) ; Arnhem, Leeuwen, Amsterdam, Wijk aan Zee,

Haarlem, Overveen, Hillegom, Noordwijk, Leiden, Rotterdam,

Gharlois, Domburg (Z. Mus.) ; Herwen (Sch.) ; Malden
(Bo.) ; Soest, Terschelling, Laren-N.H., Groede (Lpk.) ;

Hilversum, 's-Graveland, Kortenhoef (Doets) ; Haarlem,

Heemstede (Wiss.) ; Wassenaar (Br., Wiss.) ; Den Haag
(Hardonk) ; Oudenbosch (Goll. Berchman.) ; Deurne (Nies).

9. f. tetminalis Hw., I.e., 1809. Vvls. eenkleurig donker

roodachtig bruin, zonder duidelijke teekening. South, fig. 12.

Nunspeet (^acG.) ; Twello (Gold.) ; Aalten (Lpk.) ; Hil-

versum (Doets) ; Amsterdam (v. d. M.) ; Driebuis (Van
Berk) ; Den Haag (L. Mus.), Rotterdam (20) ; Numans-
dorp (v. d. Bergh) ; Serooskerke (Br.) ; Bergen op Zoom
(Snijder) ; Deurne (Nies) ; Kerkrade (Latiers) ; Meerssen

(Rk.).

10. f. pulmonariae Duponehel, Hist. Nat., VI, p. 47, pi. 75,

1826. Wortelhelft der vvls. roodachtig okerkleurig, franje-

helft zeer licht okerachtig of lichtgrijs. Seitz, I.e., fig. 4 (als

„rufuncula"). Zeldzaam. Nunspeet (Vari) ; Apeldoorn (de

Vos) ; Twello (Gold.) ; Oversehie (Z. Mus.).

11. f. rufa-teticulata Tutt, I.e. Vvls. eenkleurig roodachtig

geel met duidelijke teekening. Zeldzaam. Nunspeet (Vari) ;

Soest (Lpk.) ; Rotterdam (25), Breda (50, 63).

12. f. rufuncula Hw., I.e. Vvls. eenkleurig licht roodachtig,

zonder duidelijke teekening. South, fig. 15. Apeldoorn (de

^) Tutt (I.e.) deelt insulicola in bij de vormen met witachtig grijze

grondkleur. Hoewel dit verklaarbaar is door Stauding er 's diagnose :

„Al. ant. griseis, albido nigroque strigulosis", kan er geen twijfel aan

bestaein, welke vorm bedoeld is, omdat Stgr. citeert : H. S., Neue Schmett.,

fig. 19, 22 en 23. H e r r |i c h - S c h ä f f e r nu beeldt exx. van Helgo-

land af met vrij donkere bruinachtige grondkleur (hijzelf noemt de grond-

kleur op p. 4, 1856: „gelbbräunhch), die geheel beantwoorden aan

T u 1 1 's diagnose van brtmma-reticulata : „the ground colour reddish-

or ochreous-brown".
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Vos) ; Soest, Amsterdam (Lpk.) ; Nichtevegt (5) ; Hilver-

sum (Doets) ; Haarlem, Heemstede (Wiss.) ; Overveen,

Leiden, Domburg, Rotterdam (Z. Mus.) ; Den Haag, Breda

(L. Mus.).
13. f. nigrescens nov. Wortelhelft der wis. zwart, franje-

helft donkergrijs 1). Eperheide (v. d. M.).

14. f. obscura nov. Vvls. eenkleurig zwartgrijs, teekening

zeer onduidelijk 2). Amsterdam (Vari).

15. f. albimacula Spuler, Schmett. Eur., I, p. 181, 1905.

Niervlek geheel wit gevuld, scherp afstekend. Bij alle kleur-

vormen voorkomend en vrij gewoon. Nunspeet ( Mac G. ) ;

Twello (Cold.) ; Aalten, Soest, Schoorl (Lpk.) ; Schiermon-

nikoog, Nijmegen (Wiss.) ; Zeist, Koudekerke (Br.) ; Hil-

versum (72) ; 's-Graveland (Doets) ; Nederhorstdenberg

(L. vMus.) ; Amsterdam (v. d. M.) ; Spanbroek (St. Joseph-

Stichting) ; Driebuis (Van Berk) ; Overveen (Btk.) ; Wijk
aan Zee, Leiden, Rotterdam (Z. Mus.) ; Kapelle (de Vos).

16. f. vinctuncula Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 96, 1800-

1803. Vvls. eenkleurig roodachtig of roodachtig bruin, over

het midden van voorrand tot binnenrand een fijne zwarte

dwarslijn tusschen ronde en niervlek door. (Fig. in Seitz, pi.

41 a, fig. 1 leelijk). Ook deze vorm, ongetwijfeld een van de

opvallendste van de soort, is vermoedelijk in hoofdzaak een

Middeneuropeesche. T u 1 1 kende hem in het geheel niet uit

Engeland. Bij ons vrijwel uitsluitend in het O. en Z. en steeds

zeldzaam. Lonneker (v. d. M.) ; Nunspeet (Vari) ; Twello

(2 exx.. Cold.) ; Aalten (Lpk.) ; Herwen (Sch.) ; Nijmegen,

Epen (het laatste ex. donker grijsbruin, Wiss.) ; Bennekom
(Cet.) ; Muiderberg, Roermond (Z. Mus.) ; Kapelle (de

Vos) ; Meerssen (Rk.) ; Bemelen (Maessen) ; Bunde (Kor-

tebos )

.

17. f. ünico/or Warren, Seitz, III, p. 173, 1911. Als vinctun-

cula, maar in plaats van den smallen zwarten band een band,

die iets donkerder is dan de grondkleur en daardoor veel

minder afsteekt. (Afb. op pi. 41 a, fig. 2, leelijk, beantwoordt

in het geheel niet aan de beschrijving). Apeldoorn (de Vos) ;

Doetinchem (Cold.) ; Nijmegen (Wiss.) ; Wijk aan Zee (Z.

Mus.) ; Breda (L. Mus.).
18. f. constricta Hdm., Schriften Naturw. Ver. für Schles-

wig-Holstein, vol. 20. p. 385, pi. II, fig. 3, 1935. Vvls. met

een smal verdonkerd middenveld, dat scherp afsteekt tegen

het lichtere wortelveld, waarvan de grondkleur zoowel grijs

als bruingrijs kan zijn ; franjehelft licht. Dus : bonte vorm,

waarbij beide helften door een smallen donkerder band van

elkaar gescheiden zijn. Arnhem (Z. }Mus.) ; Rotterdam (L.

Mus) ; Dordrecht (Jch.).

^) Basal area of the fore wings black, outer area dark grey.

^) Fore wings unicolorously black-grey, markings obsolete.
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19. f. latistnata Hoffmeyer et Knudsen, Flora og Fauna,

1935, p. 59, gekl. plaat, fig. 11 en 12. In de onderste helft

van de wis. loopt een breede scherp afstekende zwartachtige

streep evenwijdig aan den binnenrand van de eerste dwars-

lijn of vanuit het wortelveld tot den achterrand. Eveneens

een zeer opvallende vorm, beschreven naar exx. uit Jutland,

door Heydemann ook van Amrum gemeld (I.e., 1935)

en afgebeeld (fig. 1) i). Amsterdam (Vari) ; Epen (F. F.).

20. f. minor Dufrane, Lamb., 1932, p. 82. Dwergen. Doe-
tinchem (Cold.) ; Soest (Lpk.) ; Amsterdam (Vari).

511» M. literosa Uw, Verbreid in het duingebied en op de

Wadden-eilanden ; ook hier en daar op de zandgronden in

het binnenland, maar meestal veel zeldzamer. 1 gen., eind

Juni tot eind Aug. (25-6 tot 28-8).

V i n d p 1. Fr. : Ameland, Schiermonnikoog, Kollum, Rijs.

Dr. : Assen, Veenhuizen, Schoonoord, Wijster. Gdl. : Apel-

doorn, Twello (zeldzaam, de meeste jaren ontbrekend), Wa-
geningen, Nijmegen. N.H. : Terschelling, Texel, Schoorl,

Wijk aan Zee, Haarlem, Overveen, Zandvoort, Heemstede.

Z.H. : Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Scheveningen, Den
Haag. Zl. : Domburg. N.B. : Breda. Lbg. : Venlo, Blerick,

Bunde.
Var. 1. f. literosa Hw. Vvls. violetgrijs, gedeeltelijk met

roodachtig bruine tint ; voorrand, middencel en middenveld

donkerbruin. Hoofdvorm.
2. f. subrosea Warren, Seitz, III, p. 173, pi. 40 k, fig. 8,

1911. De heele vvl. roodachtig bruin bestoven, ook de thorax

roodachtig. ,,A common form in England", schrijft Turner
(Brit. Noct., I, Suppl., p. 249). Bij ons behooren daarentegen

slechts enkele exx. tot dezen vorm. Assen, Zandvoort

(Wiss) ; Apeldoorn, Wijk aan Zee (Z. Mus.) ; Texel (Van
Leyden )

.

3. f. constricta Warren, I.e., fig. 6. Het middenveld smal-

ler en veel donkerder, zoodat 3 duidelijk afgescheiden velden

ontstaan. Apeldoorn (de Vos, Z. Mus.) ; Heemstede (Wiss.);

Breda (9).

4. f. onychina H. S., Neue Schmett, p. 4, fig. 20, 21, 1856.

Veel lichter : vvls. grijsachtig of geelachtig grijs, teekening

zeer flauw of afwezig. T. v. E., vol. 50, pi. 7, fig. 9 ; Seitz,

pi. 40 k, fig. 9. Oorspronkelijk beschreven naar exx. van

Helgoland. Bij ons vooral bekend van de Wadden-eil. en

ook hier en daar uit het duingebied. Schiermonnikoog (Wiss.);

Ameland (Br.) ; Terschelling (Lpk.) ; Texel (Van Leyden);

1) Draudt (Seitz, Suppl., vol. III, p. 259. 1937) schrijft, dat lati-

striata volgens Heydemann een synoniem is van longistriata War-
ren, Seitz, III, p. 173, pl.401, fig. 8, 1911. Dit is onjuist. Bij dezen vorm

loopt een fijne donkere lijn van den wortel naar den achterrand. Bij

latistriata is de breede donkere streep veel opvallender.
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Schoorl (14) ; Noordwijk (Jch.) ; Scheveningen (T. v. E.,

vol. 51. p. 19) ; Domburg (Z. Mus.).

5. f. juncta nov. Zie pag. (204). Wijk aan Zee (Z. Mus.) ;

Zandvoort (Wiss.).

512. P. fasciuncula Hw. Door het geheele land verbreid

op vrijwel alle grondsoorten, maar toch het meest voorko-

mend op vochtige gronden. 1 gen., eind Mei tot half Juli

(30-5 tot 15-7), in Z. Mus. echter ook nog een ex. van Aug.

uit Nijkerk.

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog, Ameland, Warga,
Tietjerk, Rijperkerk, Rijs. Gr. : Delfzijl, Groningen. Dr. '

Veenhuizen, Wijster, Hoogeveen, Wapserveen. Ov. : Oot-

marsum, Hengelo, Borne, Almelo, Markelo, Colmschate (al-

gemeen), Deventer. Gdl. : Nijkerk, Leuvenum, Nunspeet,

Apeldoorn, Twello (bij sterk hcht geregeld ; bij normaal

kunstlicht niet waargenomen). Laag Soeren, Renkum, Wa-
geningen, Bennekom ; Warnsveld, Aalten, Doetinchem. Bij-

vank, Lobith, Herwen, Ubbergen, Malden, Hatert, Wamel.
Utr. : Rhenen, Zeist, De Bilt, Bilthoven, Amersfoort, Soest,

Utrecht, Maarsen, Breukelen. N.H. : Holl. Rading, Hilver-

sum, Bussum, Ankeveen, Diemen, Amsterdam, Amstelveen,

Sloten, Halfweg, Terschelhng, Schoorl, Alkmaar, Heilo,

Wijk aan Zee, Driebuis, Haarlem, Overveen, Aerdenhout,

Zandvoort, Heemstede. Z.H. : Woerden, Noordwijk, Oegst-

geest. Leiden, Wassenaar, Den Haag, Schiedam, Rotterdam,

Hoek van Holland, Barendrecht. Dordrecht. Zl. : Kapelle.

N.B. : Oudenbosch, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg,

Oisterwijk, Helmond. Lbg. : Plasmolen, Steyl, Maasniel,

Roermond, Brunsum, Kerkrade, Voerendaal, Valkenburg,
Meerssen.

Var. 1 . f . fasciuncula Hw. Vvls. roodachtig okerkleurig

met donkerder, bruinrood middenveld. Soms is de heele vvl.

bijna eenkleurig roodachtig. South, pi. 134, fig. 2 ; Seitz, pi.

40 k, fig. 3. Gewoon.
2. f. cana Stgr., Gat., ed. II, p. 102, 1871. Grondkleur der

vvls. vuil witachtig geel, licht geelgrijs tot bijna witachtig,

middenveld bruinrood of donker bruinachtig, soms donker
grijsachtig, duidelijk afstekend. South, fig. 5 ; Seitz, fig. 2.

Gewoon.
3. f. pallida Tutt, Br. Noct.. I, p. 103, 1891. Als cana,

maar het middenveld even bleek als de rest van den vleugel,

alleen aan den binnenrand wat donkerder dan de grondkleur.

In Engeland de gewoonste vorm volgens Tutt. Waar-
schijnlijk is dit ook bij ons het geval. De beide lichte vormen
gaan natuurlijk onmerkbaar in elkaar over, terwijl er ook
overgangen naar den typischen rooden vorm bestaan. Cana
en pallida samen komen ongeveer twee maal zoo talrijk voor
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als de typische vorm, al is het natuurlijk niet zeker, dat dit

voor alle vindplaatsen geldt.

4, f. brunneata Warren, Seitz, III, p. 172, 1911. Vvls.

bruiner, vooral de onderhelft van het middenveld. Markelo
(Btk. ) ; Utrecht (33, alle donkere gedeelten^ zijn bruin ge-

tint) ; Amsterdam (v. d. M.) ; Zandvoort (Wiss.).

5. f. variegata nov. Grondkleur der vvls. witachtig ; mid-

denveld en franjeveld vrij donker, duidelijk afstekend i).

Amsterdam, $ (Vari).

Procus Okcn,

513. P. latruncula Schiff., 1775 (aerala Esp., 1790). Ver-
breid over het geheele land, op allerlei grondsoorten en ter-

reinen, droge zoowel als vochtige, zich thuis voelend. Met
[uruncula (bicoloria) stellig onze gewoonste Procus. 1 gen.,

tweede helft van vMei tot tweede helft van Juh (21-5 tot

22-7), hoofdvliegtijd Juni.

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Warga, Giekerk, Rijperkerk,

Bolsward, Rijs. Gr. : Delfzijl, Groningen. Dr. : Paterswolde,

Veenhuizen, Schoonoord, Wijster. Ov. : Almelo, Borne, Hen-
gelo, Colmschate. Gdl. : Nijkerk, Ermelo, Apeldoorn, Twello

(zeer gewoon), Wiesel, Dieren, Arnhem, Oosterbeek, Ren-

kum, Bennekom ; Barchem, Lochern, Vorden, Aalten, Gaan-
deren, Bijvank, Lobith ; Berg en Dal, Beek-Nijm., Ubbergen,

Nijmegen, Wamel, Ingen. Utr. : Driebergen, Zeist, De Bilt,

Soest, Baarn, Groenekan, Utrecht, Loenen, Vreeland, Loos-

drecht, Nichtevegt, Abcoude. N.H. : Hilversum, Bussum,

Naarden, Ankeveen, Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer,

Terschelling, Spanbroek, Wijk aan Zee, Driebuis, Bloemen-

daal, Haarlem, Overveen, Bentveld, Zandvoort, Heemstede.

Z.H. : Hillegom, Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Den Haag,
Loosduinen, Hoek van Holland, Delftshaven, Rotterdam,

Dordrecht. Zl. : Haamstede, Goes. N.B. : Oudenbosch, Bos-

schehoofd, Breda, Tilburg, Vught, Oisterwijk, Helmond.
Lbg. : Plasmolen, Venlo, Steyl, Baarlo, Roermond, Brunsum,

Kerkrade, Voerendaal, Valkenburg, Houthem, Meerssen,

Maastricht, Wylre, Epen, Nijswiller.

Var. Literatuur : Heydemann, Ent. Z., vol. 46, p.

78—80. 1932.

1. f. latruncula Schiff. (Hb., fig. 94, 1800-1803). Grond-
kleur der vvls. donker bruinachtig grijs tot donkerbruin, twee-

de dwarslijn in de onderhelft wit gevuld, gewaterde band
helder roodbruin. Svenska Fjärilar, pi. 26, fig. 3 a. Waar-
schijnlijk een meer Middeneuropeesche vorm, bij ons vrij

zeldzaam. Bolsward (Van der Wey) ; Wijster (Beijerinck) ;

^) Ground colour of the fore wings whitish ; central band and outei

margin rather dark, clearly contrasting.
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Colmschate (Lukkien) ; Ermelo (Jonker) ; Berg en Dal, Bus-

sum, Breda (Z. Mus.) ; Spanbroek (St. Joseph-Stichting) ;

Hilversum (Doets) ; Haamstede (Wiss.) ; Oudenbosch (Col-

leg. Berchmanianum) ; Helmond (Visser).

2. f. meretricuïa Bkh., Naturgesch. Eur. Schm., IV, p. 187,

1792. Als de vorige vorm, maar de gewaterde band veel

lichter, licht bruingeel tot licht grijsgeel. South, pi. 134, fig. 7.

Waarschijnlijk bijna overal, maar niet in groot aantal, onder

de soort voorkomend. Giekerk (Bo.) ; Bolsward (v. d. Wey);
Rijperkerk (Natuurhist. Mus. Leeuwarden) ; Wijster (Beije-

rinck) ; Almelo (v. d. M.) ; Hengelo-Ov. (Btk.) ; Ermelo

(Jonker) ; Apeldoorn, Barchem, Groenckan, Leiden, Rotter-

dam, Breda (L. Mus) ; Warga, Rijs, Oosterbeek, Lochern,

Ubbergen, Soest, Baarn, Bussum, Amsterdam, Haarlem,

Bloemendaal, Noordwijk, Breda, Venlo (Z. Mus.) ; Hilver-

sum (Doets) ; Den Haag (Hardonk).
3. f. fasciata nov. Grondkleur der wis. grijsbruin tot

donkerbruin, gewaterde band wit, scherp afstekend, i) Een
vrij zeldzame vorm, die aan Heydemann zelfs niet be-

kend was, maar die ook in Engeland voorkomt. Turner
(Brit. Noct., Suppl., I, p. 230) citeert een mededeeling van
Cockayne: ,,I have a latruncula with greyish white

(nearly white) submarginal band". Het spreekt van zelf, dat

ik van alle exx. van dezen vorm de genitaliën gecontroleerd

heb, daar ook bij P. versicolor een witgebande vorm voor-

komt. Abcoude, Bussum, Amsterdam, Bloemendaal, Hille-

gom, Noordwijk (Z. Mus.) ; Hilversum (Doets) ; Loosdui-

nen (Hardonk).
4. f. rufo'sulfumata Hdm., Stett. Ent. Z., vol. 103, p. 10,

1942. Wortelveld en franjeveld zwartachtig, middenveld rood,

gewaterde band grijs of witgrijs. Een mooie vorm, die door

zijn roode middenveld aan P. versicolor doet denken. Haam-
stede (Wiss., Cold.).

5. f. intermedia Hormuzaki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
vol. 48, p. 120, 1898. Vvls. vrijwel eenkleurig roodachtig

bruin, zonder lichten gewaterden band ; teekening zwak,
alleen de onderhelft van de tweede dwarslijn in den regel

als een wit maantje duidelijk afstekend. Door vrijwel het

geheele land voorkomend, vaak ook in exx., waar de witte

vlek nauwelijks meer zichtbaar is en die aldus overgangen
naar de zwakker geteekende unicolor vormen.

6. f. unicolor Tutt, Brit. Noct., I, p. 100, 1891. Vvls. een-

kleurig zwartachtig bruin tot zwartachtig rood ; teekening

zwak zichtbaar, geen spoor van wit meer aan de tweede
dwarslijn. Seitz, pi. 40 i, fig. 10. Waarschijnlijk overal onder

^) Ground colour of the fore wings grey brown to dark brown, sub-

marginal band white, sharply contrasting. [Genitalia of all examples
examined.!
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de soort voorkomend, maar minder gewoon dan de volgende
vorm. In Z. Mus. bijv. van : Apeldoorn, Oosterbeek, Renkum,
Berg en Dal, Bussum, Amsterdam, Amstelveen, Noordwijk,
Wassenaar, Rotterdam en Oisterwijk.

7. f. aethiops Hw., Lep. Brit., p. 215, 1809. Vvls. eenkleu-
rig zwart met nog zwak zichtbare teekening. Seitz, pi. 40 i,

fig. 8 ; South, fig. 16. Bij minder extreme exx. is de gewa-
terde band iets lichter dan de grondkleur (Seitz, fig. 7;
South, fig. 13)1). Deze donkere vorm is in ons geheele
land de hoofdvorm, tot in Zuid-Limburg toe, al is

het natuurlijk mogelijk, dat het percentage niet overal in het

land hetzelfde is.

8. f. juncta nov. Zie pag. (204). Rotterdam (41).

514. P. versicolor Bkh. Tot nog toe slechts van enkele

vindplaatsen in het O. van het land bekend. Zonder twijfel

is de soort in Nederland zeldzaam of althans lokaal, want
anders had ik in de vrij groote series van de oude verzamel-
soort ,,strigilis" in de Musea toch enkele exx. moeten aantref-

fen. (Maar alle eenigszins afwijkende exx., waarvan ik het

copulatie-apparaat gecontroleerd heb, bleken toch telkens weer
tot P. latruncula te behooren. Toch wijzen vooral de vangsten
van Scholten er op, dat de vhnder in het O. meer aan
te treffen is. Of versicolor in het W. geheel ontbreekt, zal

ook pas na intensief verzamelen van Procus-materiaal kunnen
blijken. In elk geval ligt ons land niet in het grensgebied

van het areaal !

In Denemarken verbreid op de eilanden en nog meer in

Jutland. In Sleeswijk-Holstein van verschillende vindplaatsen

bekend ; in de omgeving van Hamburg verbreid ; bij Bremen
nog niet aangetroffen ; bekend van Borkum (S t r u v e, Ent.

Rundsch., vol. 53, p. 553, 1936) ; eveneens van Hannover ;

in Westfalen bij Bielefeld en in het Roergebied (Lippholt-

hausen, Herne, Emscherbruch, Dortmund) ; nog niet bekend
van de Rijnprov. Evenmin uit België. In Groot-Brittannië is

men pas de paar laatste jaren op versicolor gaan letten, zoo-

dat de verspreiding er nog zeer slecht bekend is. De vlinder

schijnt er echter een uitgestrekt gebied te bewonen, want hij

wordt zoowel in het zuiden van Engeland als op de Hebriden
aangetroffen. De Engelsche literatuur kon natuurlijk slechts

tot Mei 1940 geraadpleegd worden. Ik trof daarin de vol-

gende opgaven aan : verschillende exx. in 1939 in Glouces-

tershire (Entom., vol. 73, p. 60. 1940) ; Westwell bij Ashford

^) Waarschijnlijk behooren dergelijke exx. tot Tutt's f. rufa (I.e.),

,,with the basal area of the anterior wings reddish-black, and the paler

outer area reddish grey". Vooral, omdat de auteur er bij voegt, dat de
vorm zoowel in Ierland als op de meeste Engelsche vindplaatsen voor-

komt, kan het geen yersfco/or-vorm zijn, maar moet rufa tot een van
de gewonere /a^runcu/a-vormen behooren.
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in Kent (Entom., I.e., p. 90) ; 1 ex. Forest of Dean (Ent.

Ree, vol. 52, p. 19, 1940) ; Juli 1936 drie exx. op Raasay
(Hebriden), in volgende jaren nog enkele exx., doch op geen

van de andere eilanden der groep gevonden (Ent. Ree, l.ç. ).

Nog niet vermeld van Ierland.

1 gen., vliegtijd (voorloopig) eerste helft van Juni tot

tweede helft van JuH (10-6 tot 18-7).

Vin dpi. Ov. : Hengelo, 18-7-1919 (Btk.). Gdl. : Lobith.

1-7-1935 (1 ex.) en 10-6-1936 (2 exx.) (Sch.).

Var. Literatuur : Heydemann, Ent. Z., vol. 46, p.

31 en 55, 1932. Ook deze soort is vrij variabel. De toekomst

zal moeten leeren, welke vorm hier het meest voorkomt.

1. f, versicolor Bkh., Naturgesch, Eur. Schm., IV, p. 188,

1792. Grondkleur der wis. roodachtig bruin, het middenveld
in den regel haast wijnrood ; ronde vlek en niervlek licht

roodachtig tot vuil lichtgeel, duidelijk afstekend ; gewaterde
band lichtgrijs. Seitz, Suppl., vol. 3, pi. 19 i, fig. 1 en 2.

Hengelo (Btk.).

2. f. roseo'sulfumata Hdm., I.e., p. 56, 1932. Grondkleur
der wis. donker bruingrijs, gewaterde band lichter grijs,

franjeveld roodbruin ; bij versehe exx. het middenveld met
prachtigen roodachtigen gloed ; teekening diep fluweelzwart.

Seitz, I.e., fig. 3. Lobith, 2 exx. (Sch.).

3. f. aethiops Hdm., I.e., p. 57. Vvls. zwartachtig, midden-
veld zonder roode tint ; teekening onduidelijk, op de omran-
ding van de vlekken en de diepzwarte tapvlekstreep na.

Lobith, 1 ex. (Sch.).

515. P. strigilis L, Verbreid over een groot deel van het

land ; op droge gronden weinig voorkomend, op vochtige

gronden vrij gewoon tot gewoon. V gen., eind Mei tot in

de tweede helft van JuH (27-5 tot 20-7) ; hoofdvliegtijd Juni.

V i n d p 1. Gr. : Delfzijl, Loppersum, Bedum. Dr. : Veen-
huizen. Ov. : Hengelo, Almelo, Wierden, Colmschate, De-
venter. Gdl. : Nijkerk, Apeldoorn, Twello (gewoon). Dieren,

Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Bennekom ; Zutfen, Eefde,

Warnsveld, Lochem, Aalten, Bijvank, Lobith ; Berg en Dal,

Nijmegen, Malden, Hatert, Wamel. Utr. : Leersum, Ameron-
gen, Utrecht, Nigtevegt. N.H. : Hilversum, Ankeveen, Am-
sterdam, Aalsmeer, Terschelling, Haarlem, Overveen, Zand-
voort. Z.H. : Noordwijk, Leiden, Wassenaar, Den Haag,
Loosduinen, Hoek van Holland, Vlaardingen, Rotterdam,
Rhoon, Oud-Beierland, Dordrecht. Zl. : Haamstede, Kapelle.

N.B. : Oudenbosch, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, 's-Her-

togenbosch. Deurne. Lbg. : Steyl, Roermond, Maalbroek,
Linne, Brunsum, Kerkrade, Rolduc, Voerendaal, Valkenburg,
Houthem, Meerssen, Mechelen, Epen.

Var. Literatuur : Heydemann, Ent. Z., vol. 46, p. 29,

1932.
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1. f. strigÜis L. Grondkleur der wis. donker bruinachtig,

gewaterde iDand wit. Keer, pi. 40, fig. 1. Hoofdvorm.
2. f. fasciata Tutt, Br. Noct., I, p. 100, 1891. Als de vorige

vorm, maar de grondkleur donkerder, zwartbruin tot zwart-

achtig. Vrij zeldzaam. Lobith (Sch.) ; Malden (Bo.) ;

Hatert, Leersum, Haarlem (Wiss.) ; Hoek van Holland

(Z. Mus.).
3. f. amoena Kroulikovski, Soc. Ent., vol. 23, p. 11, 1908.

De gewaterde band duidelijk groenachtig getint. Deventer

(Gold.).

4. f. intermedia Helbig, Int. Ent. Z. Guben, vol. 27, p.

379, noot, 1933. Gewaterde band sterk gemengd met grijs-

bruin, zoodat dus bijna eenkleurig bruinachtige wis. ont-

staan ; de tweede dwarslijn blijft echter wit. Lobith (Sch.);

Wamel (Z. Mus.) ; Amsterdam (v. d. M.).

5. f. sul fumata Warren, Seitz, III, p. 172, pi. 40 i, fig. 5

(beantwoordt niet aan de beschrijving), 1911. Gewaterde

band bijna geheel zwartgrijs verdonkerd ; van de tweede

dwarslijn dikwijls nog slechts het onderste deel als een scherp

afstekend wit maantje over. Gewoon, op vrijwel alle vind-

plaatsen aan te treffen.

6. f. aethiops Osthelder, Schmett. Südb., p. 269, pi. 14.

fig. 18, 1927. Vvls. eenkleurig zwart met duidelijk zichtbare

teekening. Schijnt in hoofdzaak in het oosten van het land

voor te komen en is vooral in Zuid-Limburg
gewoon. Aalten, Meerssen (Lpk.) ; Lobith (Sch.) ; Mal-
den (Bo.) ; Amsterdam (Z. Mus.) ; Den Haag (Lg.) ; Roer-

mond (Lek.) ; Brunsum (Gielkens) ; Epen (Wiss.).

7. f. conjuncta Hdm., I.e., p. 30, 1932. Van de tapvlek

loopt een duidelijke zwarte streep naar de tweede dwars-

lijn. De vorm komt niet alleen bij f. strigilis voor, zooals

Heydemann vermoedde, maar ook bij de verdonkerde

vormen. Vrij gewoon, stelhg overal onder de soort aan te

treffen.

Op m. De vier soorten van de ,,sttigilis-(^voep' waren

voor de Lepidopterologen uit S n e 1 1 e n 's tijd, toen men
geen andere kenmerken tot zijn beschikking had dan die van

kleur en teekening, een wirwar van vormen, door allerlei

overgangen met elkaar verbonden. Geen wonder, dat men ten

slotte alles voor één enkele sterk varieerende species hield,

tenminste in ons land. De Engelsche auteurs behandelden

de zoo opvallende roodachtige of geelgrijze fasciuncula echter

in den regel toch als een goede soort. ,,In veranderlijkheid

wint Strigilis het nog van D i d y ma," schreef Ter
Haar dan ook ± 1900 (Onze Vlinders, p. 176). In wer-

kelijkheid heeft strigilis, vergeleken met Apamea secalis L.,

echter een zeer bescheiden neiging tot varieeren ! Het is ten

slotte de studie van het genitaal-apparaat geweest, die een
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volledige oplossing van het nu slechts schijnbaar zoo inge-

wikkelde probleem heeft gebracht.

In 1907 toonde Dampf aan (Schriften Physik. -oekon.

Ges. Königsberg, vol. 48, p. 75), dat latmncula een goede

soort was. Dit werd bevestigd door Petersen, i) met

Pierce den grondlegger van de moderne genitaalstudie

bij de Lepidoptera, in Revue Russe d'Ent., vol. 7, p. 206—209,

1907 (verschenen Mei 1908). Maar hoewel Rebel in zijn

uitgave van Berge (1911, p. 479) in een noot de aandacht op

deze ontdekking vestigde, bleef zij volkomen onbekend. Ook
aan Wa r r e n 's aandacht is zij ongetwijfeld ontsnapt.

Pierce (Genit. Noct., p. 33, pi. XIII) stelde in 1909 wel

vast, dat fasciuncula inderdaad een afzonderlijke soort was,

maar blijkbaar heeft hij toen geen echte lattuncula onder-

zocht, want verdere verschillen vond hij bij sttigilis niet. Pas

in 1930 deelde Tams op een vergadering van de South

London Ent. Soc. mee, dat volgens zijn meening strigilis uit

2 soorten bestond. Doch de groote belangstelling voor deze

groep kwam pas, toen Heydemann in 1932 in een uit-

voerige studie het thema op zijn bekende, grondige manier

behandelde en aantoonde, niet alleen, dat Dampf en

Pierce volkomen gelijk hadden, maar dat er bovendien

nog een vierde soort, versicolor, tot het strigilis -complex

behoorde (,,Zur Morphologie und Formenbildung der Gat-

tung Miana Steph.", Ent. Z., vol. 46, p. 21 en volg.).

I. Habitus, kleur en teekening. De kleine

roodachtige of geelgrijze P. fasciuncula is heel makkelijk te

herkennen. Met behulp van de afbeeldingen in Seitz (pi. 40 k,

fig. 2 en 3), South (pi. 134, fig. 2, 5 en 8), Svenska Fjärilar

(pi. 26, fig. 5) enz. zal niemand daar eenige moeite mee
hebben. Vandaar ook, dat deze vlinder, lang voor er van
genitaalstudie sprake was, toch vrij algemeen in het buiten-

land voor een goede soort werd aangezien. Ter Haar
schrijft wel (Onze VI., p. 176), dat fasciuncula door over-

gangen met ,, strigilis" -vormen is verbonden, maar ik heb nog
nooit een ex. gezien, waarvan ik betwijfelde, of het al of niet

tot fasciuncula behoorde.

Ook de beide andere gewone soorten, strigilis en latrun-

cula, zijn in den regel wel uit elkaar te houden. Gemiddeld
is latruncula kleiner dan de andere soort, hoewel bij beide

uitzonderingen op dezen regel voorkomen. Het hoofdverschil

zit dan ook in het verloop van de tweede dwarslijn. Bij stri-

gilis loopt deze lijn meer met een boog naar den binnenrand,

bij latruncula rechter. Van de genoemde dwarslijn steken bij

strigilis 5, soms 6, scherpe zwarte tanden langs de aderen

^) Turner's zin: , .Petersen based his results on the examination

of at least 1700 examples" (Brit. Noct., I, Suppl., p. 230) berust op een

verkeerde vertaling van den Duitschen tekst. P. had al meer dan 1700

soorten onderzocht en kon, steunende op deze ervaring, de gevonden
verschillen groot genoeg achten om tot het soortrecht van latruncula te

besluiten.
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uit in den gewaterden band. Bij latcuncula zien we ook wel

dergelijke streepjes, maar ze zijn zwakker en maken niet den

indruk van scherpe tanden. Ook bij de zwarte vormen van

beide soorten blijven deze verschillen in den regel goed zicht-

baar. Zie fig. 17.

Fig. 17. A: voorvleugel van P. latcuncula Schiff.;

B : wl. van P. strigilis. 3 X vergroot.

De groote moeilijkheid wordt veroorzaakt door versicolor.

Daar mijn ervaring met deze soort nog slechts negatief is

(ik heb tot nog toe alleen kunnen vaststellen, dat bepaalde

exx. niet tot deze soort behoorden), moet ik afgaan op de

mededeelingen van Heydemann ( I.e. ) en Hoffmeyer
(in litt.). De vleugelteekening komt geheel overeen met la-

truncula, dus minder gebogen tweede dwarslijn en geen

scherpe tandjes. Typische versicolor's zijn te herkennen aan

de mooie wijnroode tint van het middenveld (bij de niet

zwarte latrunculas bruinrood) en aan de helder afstekende

,, licht vleeschkleurige tot vuil hchtgele" ronde en niervlek.

Onze mooie roode latruncula-vorm van Haamstede miste het

laatste kenmerk en was daardoor te identificeeren. Maar
Dr. Hoffmeyer ving op Lolland versicolor s, die de

wijnroode tint juist geheel misten en de bruinroode grond-

kleur van de andere soort hadden. Gelukkig waren bij deze

exx. nu weer de beide vlekken zeer licht.

Bij beide soorten komen verdonkerde vormen voor, bij

latruncula in ons land zeer talrijk, en misschien ook bij de

meerderheid onzer versicolor's. Dan kunnen ze zeer moeilijk

uit elkaar te houden zijn. Wel heeft de zwarte versicolor

altijd een diepzwarte tapvlekstreep, maar ook de zwarte

latruncula kan die streep hebben (bijv. een 9 in mijn coll.

van Brunsum). Voorloopig controleer ik dan ook van elk

eenigszins , .verdacht" ex. het copulatie-apparaat.

II. Het copulatie-apparaat. Ik noem alleen de

kenmerken, waaraan de soorten onmiddellijk zijn te herken-

nen. Voor een uitvoerige bespreking van alle verschillen

verwijs ik naar Heydemann 's studie.

$ . De soorten zijn gemakkelijk te kennen aan de valven.

Alle vier hebben hetzelfde type: het bovenste deel van de

valve, de cucullus, loopt uit in een korteren of längeren arm,

waardoor een figuur ontstaat, die eenigszins aan een vogel-

kopje doet denken. Zie fig. 18.

1. P. latruncula. Arm van den cucullus kort, tamelijk
breed; clasper kort, kegelvormig; clavus kort,

tamelijk spits toeloopend.
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2. P. strigiUs ; Arm van den cucullus lang, dun;
clasper lang, priemvormig; clavus kort, stomp.

3. P. versicolor. Arm van den cucullus lang, dun ; clasper

lang, priemvormig ; clavus lang, slank en spits,

bijna dubbel zoolang als bij de twee vorige soorten.

Fig. 18. A: valve van P. latcuncula Schiff. ; B : van P. versicolor Bkh. ;

C : van P. strigilis L. 1 = arm van den cucullus ; 2 = clasper ;

3 = clavus. Ontleend 'aan Heydemann.

4. P. fasciuncnla. Volledigheidshalve volgen hier ook de

kenmerken van deze niet te verwarren soort. Zie fig. 20.

Arm van den cucullus lang, dun ; clasper nog langer dan bij

strigilis ; clavus kort, in een scherpe punt uitloopend.

9 . Het voornaamste verschil vinden we in den vorm van

het ostium ductus bursae. Ook de ovipositor, de vaginaal-

Fig. 19. $ copulatie-apparaat van: A. P. latruncula ; B. P. versicolor

C. P. strigilis. 1 = ovipositor ; 2 =: vaginaalplaat ; 3 = ostium;

4 = signum. Naar Wo 1 f f.
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plaat en de insnijding van het zevende sterniet leveren goede
kenmerken op. Zie fig. 19.

1

.

P. latruncula. Ostium breed, geleidel ij k in
den ductus overgaand, deze tamelijk kort ; ovi-

positor kort, de beide spitsen rond naar binnen gebogen ; in-

snijding van het zevende sterniet tamelijk vlak ; rand van de
vaginaalplaat recht ; signum een kleine donkerder vlek.

2. P. strigilis. Ostium plotseling aan beide z ij den
kogelvormig verbreed; ductus langer ; ovipositor

slanker, de beide spitsen niet naar binnen gebogen ; insnijding

van het zevende sterniet breeder, dieper ; rand van de vagi-

naalplaat recht of in het midden iets naar binnen gebogen ;

signum uit een groote en een kleine vlek bestaande (zooals

in de van Wo 1 f f gecopieerde fig. ; zie Entom, Medde-
lelser, vol. 19, pi. V, fig. 1, 1935) of deze beide vloeien ineen

tot één groote vlek zooals bij de volgende soort.

3. P. versicolor. Ostium slechts aan één zijde
half kogelvormig verbreed; ductus kort ; ovi-

positor als bij latruncula ; insnijding van het zevende sterniet

breed, maar ondiep ; vaginaalplaat aan den bovenrand met
1 of 2 golvingen, aan den onderrand hartvor-
mig ingesneden; signum een, groote vlek.

4. P. [asciuncula. Heydemann heeft in Stett. Ent. Z.
vol. 103, p. 3—28, pi. I —IV, 1942, een vervolg gepubliceerd

op zijn Mrana-studie van 1932,

dat ik, hoewel de tekst van den
Catalogus reeds lang gezet was,

nog zooveel mogelijk heb kunnen
benutten. Hierin bevindt zich ook
de eerste beschrijving van het co-

pulatie-apparaat van het 9 dezer

soort.

Evenals dat van versicolor is het

in vele opzichten intermediair tus-

schen strigilis en latruncula, al

lijkt het door den vorm van het

ostium sterk op het apparaat van
eerstgenoemde soort. Zie fig. 20.

Ovipositor als bij latruncula ;

zevende sterniet met breede ta-

melijk diepe insnijding ; vaginaal-

plaat heel smal, met rechten rand ;

ostium ductus bursae aan beide
zijden kogelvormig verwijd, in

vorm zeer op strigilis lijkend ; ductus bursae kort ; signum een
groote vlek.

Biotoop. Het is natuurlijk nog niet uit te maken, of
P. versicolor bij ons aan bepaalde landstreken de voorkeur
geeft. Wat de drie gewone soorten betreft, hoewel ze

S /<?/•

Fig. 20. Links: $ copulatie-

apparaat, rechts : valve van P.

fasciuncula Hw. 10 X vergroot.
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geen van alle aan één biotoop gebonden zijn, kunnen
toch duidelijke verschillen in de vliegplaatsen vastgesteld

worden. P. latruncula is ongetwijfeld een eurytope soort. Zij

heeft niet de minste voorkeur voor bepaalde landstreken, doch
is op de droge zandgronden even gewoon als in vochtiger

gebieden en daardoor ook de verbreidste van de drie. De
beide andere soorten, P. sttigilis en P. fasciuncula, voelen

zich het meest thuis op vochtiger gronden. Op droge terrei-

nen zijn zij zeldzaam of kunnen zelfs geheel ontbreken. Zoo
is op den zeer drogen zandgrond van Soest latruncula ge-

woon, [asciuncula zeer zeldzaam en strigilis tot nog toe niet

aangetroffen. In de even droge omgeving van den Keyenberg
te Bennekom is latruncula eveneens gewoon, terwijl de twee
andere soorten er wel voorkomen, maar beide zeldzaam. Te
Amsterdam daarentegen, op de veel vochtiger weiden en
polderdijken, is [asciuncula een zeer gewone soort, hoewel
ook de beide andere vrij algemeen voorkomen {strigilis het

minst) en latruncula plaatselijk zelfs in de meerderheid kan
zijn.

Corrigenda.

1. Deel IV, p. (261). Triphaena pronuba L. f. nigra Lpk.,

T. V. E., vol. 82, p. 254, 1939 = f. nigra Krausse, Archiv
für Naturgesch., vol. 78, Abt. A, Heft 7, p. 168, 1912.

2. Deel VI, p. (333), regel 13 van o. : ader B moet zijn :

ader ß.\ ( Nummering van S p u 1 e r ! Volgens de hier te

lande nog veel gebruikte nummering van H e r r i e h -

Schäffer zou de zin worden : ader 1 a loopt met een
duidelijke knik uit in ader 1 b, enz.).

3. p. (339), regel 13 v.b. : slechts moet zijn : slecht.

pi. 2 moet zijn : pi. 52.

principales moet zijn :

principalis.

Hoogvliegtijd moet zijn :

Hoofdvliegtijd.

21-8 moet zijn : 21-6.

4.

5.


